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I. Introducere în conexiuni 
1. Conexiune video/audio cu TV 

Această unitate are conexiuni diferite în funcţie de model, conexiunile sunt: HDMI, YbpPr, AV, 
ieşire optică, ieşire coaxială. Utilizatorul poate selecta diverse conexiuni pentru a se conecta la TV.  
(1) Conexiune cu TV prin HDMI 

Folosiţi cablul HDMI pentru a conecta media player-ul HDMi cu TV-ul prin HDMI. În acelaşi timp, 
ajustaţi modul HDMI. 

 
(2) Conexiune YPbPr cu TV 

Folosiţi cablul YPbPr pentru a conecta media player-ul HDMi cu TV-ul prin cablu YPbPr. În funcţie 
de ieşirea audio, vă rog să folosiţi cablul audio (L/R roşu şi portul RCA alb) pentru a vă conecta cu 
porturile L/R  de la TV. În acelaşi timp, ajustaţi parametrul YPbPr. 
  
(3) Conexiune AV cu TV 

Folosiţi cablul AV pentru a vă conecta între media player prin portul AV şi TV-ul prin portul AV. În 
acelaşi timp, ajustaţi parametrul în modul AV. 
 
2. Conexiunea de alimentare 
Alimentatorul extern  

Scoateţi alimentatorul şi  cablul AC din cutie, conectaţi cablul în adaptor  şi mai apoi în priza de 
alimentare la 220 V c.c. 

 
3. Reţea LAN şi conectarea spaţiilor de depozitare 
(1) Conexiunea la reţea 

Conexiunea  la reţea între media player şi router sau switch prin cablul de reţea. 

(2) Conexiunea cu mediul de stocare 
Media player-ul poate suporta HDD pe SATA, HDD pe USB, flash USB,  cititor de card, etc. 

 
4. Pornire media player 

La pornirea media-player-ului apare interfaţa de boot, iar după 20 – 30 secunde, sistemul va afişa 
meniul principal ca în imaginea de mai jos: 
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5. Posibilităţi de conectare 
Conexiune YPbPr (component) şi AV (composit) conexiune cu TV. 

 

 
Conexiune HDMi cu TV. 

 

 
Conexiune coaxială cu amplificatorul. 

 

 
Conexiune optică cu amplificatorul. 

 

 
Conexiune la reţea 

 
Conexiune SATA 
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Conexiune eSATA 

 

 
Conexiune USB Host 

 

 

II. Descriere telecomandă 
 Buton deschis/închis 

 Selectare ieşire TV 

 Setări sistem: apăsaţi această tastă pentru a intra în meniul de setări 

 Eject: folosit pentru a închide/deschide unitatea DVD player. 

 
 

Buton Meniu:  Când redaţi un fişier DVD, apăsaţi această tastă pentru a vă 
reîntoarce la meniul principal al DVD-ului, când redaţi disc BD, apăsaţi această 
tasta pentru a selecta tipul de ieşire audio, subtitrarea şi capitolul. 

 
Buton alfanumeric 

 

 

Buton Meniu principal:  se foloseşte atunci când nu se redă nimic pe aparat, 
printr-o simplă apăsare ajungeţi instant la meniul principal. 
În timpul redării discurilor de tip BD,  apăsaţi această tastă pentru a vă apărea 
meniul de navigaţie BD. 

 Buton de revenire: vă întoarceţi la meniul anterior. 

 
Buton de navigare, folosit pentru a naviga prin meniuri. 

 
Buton info, folosiţi acest buton pentru a vedea detalii despre fişierele media 
pe care le redă aparatul. 

 
Buton Anterior/Următor 
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Buton derulare rapidă înainte/înapoi: fişierul media se poate derula înapoi cu 
vitezele 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x,  derula înainte cu vitezele 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 
32x, apăsaţi butonul de redare (play) pentru a continua redarea. 

 
Buton de redare repetată:  include redare repetată pentru un singur fişier, 
pentru toate fişierele din listă sau mod inactiv repetare. 

 Buton de schimbare track audio 

 

 

Buton Time Seeking: în timpul redării unui fişier video, apăsaţi o singură dată 
acest buton, pentru a selecta capitolul şi timpul, apăsaţi de 2 ori acest buton 
veţi intra în bara de timp şi veţi putea intra pe istoricul filmului selectând  
timpul convenabil. Atunci când sunteţi în setările de sistem System Setup -> 
Wireless Network apăsaţi această tastă pentru a scana semnalul WiFi SSID şi 
pentru a-l afişa pe ecran. 

 Buton de anulare sonor 

 
Buton de control volum 

 
Buton de confirmare 

 Buton de redare/pauză redare 

 Buton oprire redare 

 

 

Buton pentru redare cu slow motion: cand fişierul video este redat, apăsaţi 
această tastă o singură dată, filmul va rula cu o viteză inferioară celei normale 
de redare, dacă apasaţi de mai multe ori viteza de redare va scădea 
considerabil  pe ecran poate apărea slow 3/4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1X 

 Buton pentru subtitrare: pentru ajustarea subtitrării. 

 Buton semn de carte. 

 
Buton redare poze: 16:9/4:3 

 

Zoom button: 

※ în timpul rulării unui fişier video se poate schimba viteza de redare 

între modurile 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x; dacă este folosit cu săgeţile de pe 
buton de navigare, se poate naviga pe una din secvenţele din film. 

※ când se redau poze, se poate schimba viteza de redare între 

modurile 2x, 4x, 8x, 16x. Dacă este folosit cu tastele săgeţi de pe 
butonul de navigare se poate naviga pe poze. 

 Buton pentru titluri: folosit doar în modul DVD. 
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III. Pornirea sistemului 
Meniul de setări ale sistemului  este folosit pentru a configura opţiunile de software şi parametrii 

media player-ului,  utilizatorul poate seta aparatul în funcţie de preferinţe pentru  o utilizare optimă. 
Operaţiile meniului de setări: Selectaţi parametri doriţi prin utilizarea tastelor săgeţi ale 

telecomenzii, apăsaţi tasta “OK” pentru confirmare. 
Pentru a accesa meniul principal, intraţi System Setup, există 6 tipuri de opţiuni: 

• Sistem:  Configurările legate de sistem conţin setările legate de limba meniului, opţiuni legate 
de encodare text; 

• Audio:  Cuprinde configurările legate de partea audio, include ieşirile HDMI, ieşirile SPDIF. 
• Video:  Cuprinde configurările legate de partea video, include opţiuni legate ecran, sistem TV; 
• Reţea: Cuprinde configurările legate de reţea, include setări legate de reţeaua cu fir şi setări 

legate de reţeaua fără fir (wireless); 
• Avansate: Cuprind configurările legate de  alte opţiuni avansate cum ar fi recunoaşterea 

inteligentă a subtitrării, activarea modului auto-play; 
• Diverse:  Alte configuraţii, includ opţiuni cum ar fi  informaţii legate de versiune, upgrade-uri 

(actualizări de sistem). 

1. Sistem 

 
1) Limbă meniu (Menu Language) 

Pentru schimbarea limbii de afişare intraţi în Setup -> System-> Menu Language. Puteţi alege 
limba din listă prin tastele săgeţi „Sus” şi „Jos”, pentru a selecta limba dorită apăsaţi butonul „OK”. 

 
 

 
 
 
 

4 taste colorate: au funcţii diferite în funcţie de interfaţă. 
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2) Encodare text 
Pentru schimbarea modului de encodare a fişierelor de tip subitrare intraţi în Setup -> System-> 

Text Encoding. Puteţi alege din listă folosind tastele săgeţi „Sus” şi „Jos”, pentru a selecta de exemplu 
între tipurile Unicode (UTF8), GBK, BIGS, etc. 
3) Modul Autoplay pentru modul R/RW 

Se intră în Setup -> System -> R/RW Auto-Play. 
Dacă sistemul are conectată o unitate DVD-R/RW, această opţiune va activa modul auto play. 

Apăsaţi tasta „OK” pentru a intra în ecranul de confirmare, selectaţi opţiunea „Yes” sau „No”, apăsaţi 
butonul „OK” pentru a confirma. 
4) Screen Saver 

Se intră în Setup -> System -> Screen Saver. 
Puteţi activa/dezactiva funcţia screen saver şi seta intervalul de timp. 

5) DLNA DMR 
Această setare activează sau dezactivează funcţia DLNA DMR. Folosiţi tastele săgeţi „Sus” şi 

„Jos” pentru a selecta opţiunile „Activat” (On) sau „Dezactivat” (Off). Apăsaţi în continuare butonul 
„OK” pentru a confirma selecţia. 
6) Nume dispozitiv DLNA 

Funcţia DLNA DMR vă cere să completaţi în câmpul apărut numele dispozitivului ce poate fi 
folosit în LAN.  Apăsaţi tasta „OK”, va apare minitastatura, folosiţi tastele săgeţi pentru a selecta 
literele şi cifrele dorite, folosiţi tasta „Roşie”  pentru a schimba limba tastaturii, tasta „Verde” pentru a 
schimba între caractere sau simboluri, tasta „Zoom” pentru a trece la căsuţa în engleză. Folosiţi tastele 
săgeţi „Sus” şi „Jos” pentru a selecta opţiunile „Activat” (On) sau „Dezactivat” (Off). Apăsaţi în 
continuare tasta „OK” pentru a confirma selecţia. 
7) Limbă tastatură (Keyboard Language) 

Se intră în Setup ->  System -> MiniKBD Language. 
În ecranul de mai sus, apăsaţi butonul “OK” pentru a afişa  în lista limbilor pentru meniu şi 

utilizaţi tastele săgeţi “Sus” şi “Jos” pentru a selecta limba, apăsaţi “OK” pentru confirmare. 
8) Scanare medii de stocare  

După pornirea media player-ului, sistemul va scana dispozitivele de stocare ataşate, ceea ce  
include şi dispozitivele externe sau interne. 
9) Rezumare redare 

Activaţi funcţia “Resume”, dacă doriţi ca anumite fişiere redate anterior, cum sunt filmele să fie 
reluate din ultimul punct accesat. Sistemul va trimite o interfaţă de interogare pentru a confirma sau a 
anula redarea din ultimul punct rămas anterior. Dacă selectaţi “OK” filmul va începe de la ultima scenă 
rămasă, dacă selectaţi “Cancel “ va începe de la început. 
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10) Formatare mediu de stocare 

Selectaţi această opţiune, dacă doriţi să formataţi dispozitivul de stocare (HDD intern sau extern),  
vă rugăm să fiţi atenţi la ce formataţi, altfel, conţinutul poate fi pierdut iremediabil. 

 
 

11) Revenire la setările din fabrică 
Această opţiune vă ajută să reveniţi la setările din fabrică. Odată activată această funcţie se vor 

şterge setările salvate anterior de utilizator, şi media player-ul va avea setările iniţiale din fabrică. 

2. Audio  

 
1) Modul de noapte 

Se intră în Setup -> Audio -> Night Mode. 
 Această opţiune activează/dezactivează modul de noapte, prin care volumul este restricţionat 

şi zgomotele bruşte estompate. 
2) Ieşire HDMI 

Se intră în Setup -> Audio -> HDMI Output. 
Această setare este opţională, ieşirea HDMi audio include: 

• LPCM – Linear Pulse Code Modulation pentru 2 canale audio 
• LPCM Multi-Channel – Linear Pulse Code Modulation Multichannel 5.1, 7.1 
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• RAW – Date de tip audio Raw 
Folosiţi tastele săgeţi „Sus” şi „Jos” pentru a face selecţia, apasaţi în continuare tasta „OK” 

pentru a confirma. 
3) Ieşire SPDIF 

Se intră în Setup -> Audio -> SPDIF Output. 
Putem să alegem din ieşirea audio SPDIF, una din următoarele opţiuni: 

• LPCM – Linear Pulse Code Modulation două canale (atunci când folosiţi Televizor) 
• RAW – Date de tip audio Raw (atunci când folosiţi AVR) 

Folosiţi tastele săgeţi „Sus” şi  „Jos” pentru a face selecţia, apăsaţi în continuare tasta „OK” 
pentru a confirma. 
4) Efect surround 

Pentru a obţine cel mai bun efect audio, utilizatorul poate seta parametrii audio, exemplu track-
urile audio 5.1, HD audio, etc. 
5) Sincronizare sunet 

Pentru a elimina efectul de desincronizare a sunetului cu imaginea, vă rugăm să activaţi această 
opţiune. 

3. Video 

 
1) Aspect imagine 

Se intră în Setup -> Video -> Aspect Ratio. 

Această setare vă permite să selectaţi aspectul imaginii ecranului, cum ar fi: 

• Pan & Scan 4:3 – 16:9 mod ce ajustează ecranul pe aspectul 4:3 
• Letter Box 4:3 – 16:9 mod ce ajusteaza ecranul, lăsând părţile laterale negre. 
• 16:9 
• 16:10 

2) Sistem TV 
Se intră în Setup -> Video -> TV System. 
Această opţiune vă permite să alegeţi rezoluţia TV pentru cel mai bun efect de vizualizare a 

filmelor preferate. Include modurile NTSC, 480p, 720p, 60Hz, 1080i 60Hz, 1080p 60Hz, HDMI Auto. 
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3) Zoom video 
Se intră în Setup -> Video -> Video Zoom. 

Această opţiune vă permite să micşoraţi ecranul, de exemplu modul 0.9X vă ajută să vedeţi 
subtitrarea apropiată de partea inferioară a ecranului care  în mod normal nu se vede. 

4) 1080p 24Hz 
Se intră în Setup -> Video -> 1080p 24Hz. 
Dacă TV-ul suportă rezoluţia 1080p 24Hz, puteţi activa această opţiune predefinită. 

5) Adâncime culoare 
Utilizatorul poate activa sau dezactiva această opţiune în funcţie de preferinţe. 

4. Reţea 
1) Setări reţea cu fir 

Se intră în Setup -> Network -> Wired Lan Setup. 

Sunt două moduri pentru a seta IP-ul reţelei: 

a)  DHCP IP (Auto) 

• DHCP IP (Auto) – DNS (Auto) se asignează automat adresele IP dispozitivelor din reţea. 
• DHCP IP (Auto) – DNS (Manual) dacă media player-ul se conectează cu un router sau switch, 
utilizatorul poate introduce adresa IP al server-ului DNS, sistemul va testa şi accesa reţeaua Internet 
automat. 
 
b) FIX IP (Manual)  
• FIX IP (Manual) – se configurează manual adresele IP. Apăsaţi tasta „OK” pentru 
confirmare. Sistemul va testa şi acccesa reţeaua Internet automat. 
 
2) Setări reţea fără fir (wireless) 

 
Dacă media player-ul are opţiunea Wi-Fi sau are conectat un adaptor USB Wi-Fi, utilizatorul 

poate utiliza metoda de mai jos pentru a se conecta la Internet.  
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Setările de acces ale conexiunii wireless, sistemul le va scana automat şi va afişa numele 
reţelelor wireless disponibile de tip SSID în funcţie de semnal. Selectaţi numele reţelei SSID pe care 
doriţi să o utilizaţi, apăsaţi tasta „OK” pentru confirmare,  în meniul tastaturii puteţi introduce parola, 
apăsaţi tasta „OK” pentru confirmare, dacă parola este corectă sistemul va detecta automat setările de 
reţea şi se va conecta la Internet. 

Notă:  Dacă nu există reţele wireless disponibile de tip SSID, puteţi apăsa tasta „Time Seek” de 
pe telecomandă pentru a căuta reţelele wireless de tip SSID, după nume.  

3) Verificarea reţelei 

Accesaţi acest meniu pentru a verifica informaţiile legate de conexiunea la reţea fie ea cu fir sau 
fără. Informaţiile primite sunt cele legate de adresa IP, DNS, SSID, etc. 

 

4) Setări PPPoE 

Când utilizatorii doresc utilizarea serviciului de dial-up access pentru conectarea la Internet , vă 
rugăm să folosiţi funcţia dial-up pentru acces la Internet. 

Intraţi în modul de setări PPPoE, dacă vreţi să utilizaţi reţeaua cu fir, vă rugăm să selectaţi 
„wired”, în caz contrar vă rugăm să selectaţi „Wireless”, apăsaţi tasta „OK” sau tasta „Next” pentru 
confirmare, introduceţi datele prin intermediul interfeţei tastaturii (datele sunt furnizate de obicei de 
furnizorul de servicii de Internet), apăsaţi în continuare tasta „OK”. 
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Introduceţi parola, apăsaţi tasta „OK”, sistemul va forma automat, testa şi conecta la Internet. 

 

5) Descărcare fişiere folosind serviciul BitTorrent 

Mai întâi de toate, asiguraţi-vă că media player-ul şi computer-ul se află conectate în aceeaşi 
reţea (care se conectează la acelaşi router sau switch). Se intră în System -> Network -> BT download,  
se selectează opţiunea “On”, în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http: 
//192.168.xx.xx" (care este http: //adresa IP a media player-ului). Accesaţi browser-ul  web, introduceţi 
adresa, apăsaţi “Enter” pentru a arăta managerul de procese pentru descărcare, la fel ca în imaginea 
de mai jos: 

 

Apăsaţi pe “BitTorrent Download”, mai apoi “add torrent and downloading setting” pentru a 
descărca fişierul torrent, la fel ca în imaginea de mai jos: 
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Apăsaţi pe butonul “Add new torrent”, selectaţi torrent-ul din computer (fişier cu extensia .torrent), 
confirmaţi, în continuare mesajul de mai jos va aparea: 

 

Înainte de a descărca fişierele dorite, trebuie să aveţi conectat un HDD, care ar trebui formatat de 
media player. Se intră în System Setup ->System -> Format. Sistemul va crea un director denumit BT 
download, toate filmele descărcate vor fi puse în acest director. 

6) Partajare fişiere  în reţea folosind serviciul Samba 
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Mai întâi de toate, asiguraţi-vă că media player-ul şi computer-ul se află conectate în aceeaşi 
reţea (fiind conectate la acelaşi router sau switch). Se intră în System -> Network -> Samba Process,  se 
selectează opţiunea “On”, în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http: 
//192.168.xx.xx" (care este http: //adresa IP a media player-ului). Accesaţi manager-ul de resurse al 
computer-ului (sau browser-ul  web), introduceţi adresa (de exemplu : \\192.168.1.101), apăsaţi 
“Enter” şi adresa va fi listată în lista fişierelor şi directoarelor pe hard-disk-ul intern al media player-
ului, la fel ca în imaginea de mai jos: 

 

Utilizatorii din aceeaşi reţea cu media player-ul pot copia/şterge/ redenumi sau muta fişierele 
între computer şi media player. 

7) Transmiterea descărcării PT 

Mai întâi de toate, asiguraţi-vă că media player-ul şi computer-ul se află conectate în aceeaşi 
reţea (fiind conectate la acelaşi router sau switch). Se intră în System -> Network -> PT,  se selectează 
opţiunea “On”, în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http: 
//192.168.xx.xx:9091" (care înseamnă http: //adresa IP a media player-ului: 9091). Accesaţi browser-ul  
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web, introduceţi adresa (de exemplu : http//adresa IP a media-player-ului: 9091), apăsaţi “Enter” şi 
managerul de descărcare PT va apărea, la fel ca în imaginea de mai jos: 

 

Apăsaţi pe iconiţa “Open”, sistemul va deschide o nouă fereastră “Upload Torrent Files”, ca în 
imaginea de mai jos: 

 

Selectaţi un fişier torrent pentru upload, apăsaţi butonul “Upload”,  media player-ul va descărca 
fişierul, computer-ul va afişa bara de progres şi alte informaţii. Dacă nu există informaţii, vă rugăm să 
apăsaţi butonul “Refurbish”, şi va aparea următorul mesaj ca mai jos: 

 

Înainte de a descărca fişierele dorite trebuie să ataşaţi un HDD, şi HDD-ul trebuie formatat din 
media player. Se intră în Setup ->System -> Format. Sistemul va crea un director denumit PT download, 
toate fisierele (de exemplu filmele) descărcate vor fi puse în acest director. 
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5. Setări diverse 

 

1) Informaţii legate de versiune 

De aici se verifică versiunea de software curentă. 

 

 

2) Actualizare soft prin USB 

Descărcaţi firmware-ul de pe site-ul oficial Egreat www.egreat.ro, dezarhivaţi-l, copiaţi-l pe un 
stick USB şi mai apoi actualizaţi versiunea de software. Paşii detaliaţi vor fi explicaţi în următorul 
capitol. 

3) Ton taste 

De aici puteţi activa/dezactiva sunetul de la apăsarea unei taste de pe telecomandă sause poate 
ajusta volumul sonor (de la 1 la 5) 

4) Schimbare imagine de fundal (background) 

http://www.egreat.ro/
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Utilizatorul poate schimba imaginea de fundal a media player-ului în funcţie de preferinţe, se 
poate adăuga de pe un stick USB şi un alt background (imagine de fundal), urmând următorii paşi: 

1) Se schimbă denumirea fotografiei care urmează să fie utilizata în “mybg.png”, se copie 
pe un stick USB, se inserează in portul USB; 

2) Selectati mai apoi din media player, portul USB, alegeti “mybg.png”, confirmati, media 
player-ul va schimba fotografia cu cea aleasa de dvs. cu denumirea mybg.png. 

Notă: Dacă media player-ul a copiat fotografia în firmware-ul sistemului, scoaterea stick-ului USB nu va 
afecta noua imagine de fundal.  

5) Informaţii legate de vreme 

Accesaţi “Weather Forecast”, apăsaţi tasta “OK”, vă apare interfaţa cu tastatura de unde veti 
putea introduce numele orasului folosind tastele sageti, apasati tasta “OK” pentru confirmare si mai 
apoi iesiti. Aşteptaţi câteva secunde, sistemul va schimba în mod automat orasul. 

6. Setări avansate 

 

1) Subtitrare externă 2D şi 3D 
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Pentru setarea subtitrării externe la filmele de tip 3D SBS, există 4 posibilităţi: 

1) Subtitrare dezactivată: se afişează normal subtitrarea in josul ecranului. 

2) Subtitrare mod auto: este formatul SBS pe jumătate (stânga/dreapta), subtitrarea externă va fi 
afişată în stânga şi dreapta pe doua ecrane. După ce filmul va fi rulat în televizorul 3D, 
subtitrarea se va afisa corect fara umbra. 

 

Dacă filmul este de tip half SBS pe jumatate (sus/jos), subtitrarea externă va fi afişată pe două 
nivele ca in imaginea de mai jos: Dupa ce filmul va fi rulat de televizorul 3D, subtitrarea se va afisa 
corect fara umbra. 

 

3) Modul 3D SBS stanga/dreapta: subtitrarea externa va afisata separat pe ecranul din 
stanga/dreapta. 

4) Modul 3D SBS sus/jos: subtitrarea externa va fi afisata separat pe ecranul de sus/jos. 



 23 

2) Recunoaşterea inteligentă 2D/3D 

Media-player-ul poate recunoaste inteligent  filmele 3D, putând  detecta daca TV-ul este 
normal sau 3D. Media player-ul va trece pe semnalul video/audio in functie de film si de tipul de TV 
pentru a fi compatibil cu optiunile 3D/2D. 

• 2D:  Se dezactiveaza recunoasterea automata, indiferent de tipul de TV si film, sistemul va trece 
pe iesirea 2D. 

• Auto 3D: Se activeaza recunoasterea inteligenta, media player-ul va recunoaste automat 
semnal 2D/3D si tipul de TV. 

In timpul redarii filmelor de tip “BD 3D”, media player-ul va trece automat pe iesirea de semnal 
3D pentru a fi compatibil cu TV-ul de tip 3D si pentru a realiza efectul 3D. (daca player-ul detecteaza 
modul Full 3D, va recunoaste filmul ca fiind de tip BD 3D). 

In timpul redarii formatelor film de tip “3D SBS (stanga/dreapta), media player-ul va trece pe 
iesirea 3D SBS (stanga/dreapta) pentru a fi compatibil cu TV-ul de tip 3D pentru a realiza efectul 3D. 
(daca player-ul detecteaza semnal SBS, atunci va recunoaste filmul ca fiind de tip BD 3D). 

3) Directorul BD/DVD 

 

Aceasta optiune afecteaza optiunile directorului BDISO, BDMV, DVD ISO, DVD. 

• Puteti opta pentru optiunea de redare film fără navigare (“Play movie without navigation”):  
De fiecare dată când filmul ruleaza, sistemul  va rula filmul fara a folosi navigaţia. 

• Redare navigare (“Navigation play”): De fiecare dată cand filmul rulează, utilizatorul selectează 
meniul sau programul din navigatie. 

• Intreabă întotdeauna: De fiecare data cand filmul este redat, sistemul va afişa o interfaţă de 
interogare, utilizatorul poate selecta una din optiunile: Redare film fara navigare, Redare cu 
navigare, Acceseaza director.  

4) Librărie media de filme/muzica/fotografie 

Vă rugam să studiaţi mai multe in capitolul VI. Diverse opţiuni. 

5) Recunoaşterea tipului de encodare a subtitrării 
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În timpul redării filmelor, media player-ul va detecta automat modul de encodare al subtitrarii 
externe, si selecta encodarea corecta pentru a afisa corect limba subtitrarii, pentru a evita erorile ce 
afecteaza subtitrarea datorita caracterelor diferite ale limbii alese. 

Daca activati aceasta optiune, media player-ul va incarca automat subtitrarea fără a exista 
probleme de encodare. Un exemplu:  Daca limba meniului este engleza, sistemul va incarca tipul de 
encodare “Unicode (UTF8)”. 

6) Limba de redare a fişierelor video 

 

Utilizatorul poate selecta limba în format audio pentru fisierele video, sistemul va folosi limba 
audio setată în mod implicit (nu există o corespondenţă cu limba audio din film, sistemul va folosi 
limba audio care este setata in mod implicit). 

Notă: Această opţiune poate suporta încarcarea automată a limbii alese pentru meniuri. 

Cand utilizatorul va schimba optiunea din Setup->System->Menu Language, limba audio 
preferata se va schimba deasemenea. 

7) Limba pentru subtitrare 

 

Utilizatorul poate selecta limba preferata pentru redarea subtitrarii. In timpul redarii filmului, 
sistemul va folosi limba de subtitrare setata in mod implicit (daca nu exista o  limba de subtitrare în 
film, media player-ul va folosi primul tip de  subtitrare setat implicit) 
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Notă: Aceasta optiune poate suporta incarcarea automata a limbii de utilizare;  

Cand utilizatorul va schimba optiunea din Setup->System->Menu Language, limba pentru 
subtitrare preferata se va schimba deasemenea. 

8) Redarea fisierelor de tip TS 

Daca se activeaza aceasta optiune, în timpul redarii fisierelor de tip TS nu va exista pauză între 2  
redari succesive cu acest format (nu va apare ecran negru). 

9) Activarea funcţiei auto play 

 

Se poate activa funcţia autoplay, fiind redate fişiere din directorul denumirea “automovie”, 
“automusic”, “autopicture” pe HDD intern sau extern. În aceste directoare se vor pune fisiere de tip 
video, audio respectiv foto. 

Daca functia este activata, sistemul va reda la pornire in mod automat unul din directoarele de 
mai sus în funcţie de preferinta aleasa “Movies”, “Music” sau “Photo”. 

 

10) Activarea sistemului de operare Android la pornirea sistemului. 

Media player-ul nu va porni şi sistemul de operare Android la iniţializarea sistemului, doar 
atunci când veţi face clic pe iconiţa Android din meniul principal. Sistemul va afişa „Android is starting 
now, please wait..” 

Vă rugăm să nu folosiţi media player-ul decât atunci când sistemul de operare Android a pornit 
integral. 

IV. Meniu Manager Fişiere 

Managerul de fişiere vă permite să căutaţi şi să redaţi fişiere video, audio şi foto stocate pe un 
HDD sau un USB extern, disc DVD, etc. Pentru a intra în meniu, selectati File Manager din meniul 
principal. 
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1. Căutarea fişierelor în spaţiile de depozitare 
Se intră în meniul principal ->„File Management”. Toate mediile de stocare vor fi listate. 

Apăsati  butonul „Option” pentru a deschide fereastra de optiuni prin care puteti intra în modul de 
cautare, ce include Thumbnail, Lista, Previzualizare, Toate mediile, Filme, Foto, Muzica. 

 

Selectaţi mediul de stocare, apăsaţi tasta „OK” pentru a accesa spaţiul de depozitare, sistemul 
va lista toate fişierele şi directoarele. 
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Cum  se caută fişierele: 

• Căutaţi fişierul folosind tastele săgeţi Sus/Jos/Stânga/Dreapta. 

• Apăsaţi tasta Prev/Next sau Page Up/Down. 

• Apăsaţi tasta „OK” pentru a căuta lista de fişiere dorită sau a reda anumite fişiere. 

• Apăsaţi tasta „Menu” pentru a se afişa lista de funcţii, cum ar fi zoom out/zoom in, listă, 
previzualizare, etc. 

2. Modul Thumbnails 
Căutarea fisierelor se face sub forma de Thumbnails. 
Această opţiune va permite sa previzualizati fisierele prin imagini mici. Modul Thumbnails 

pentru directoare de fisiere; dacă exista macar o imagine intr-un director, acel director va avea ca 
imagine thumbnail imaginea din director la o rezolutie mai mica. In caz contrar, va avea o imagine 
thumbnail de baza cu acel director. 

 

3. Modul listă 

Căutarea fişierelor se face sub formă de listă. Se foloseşte această opţiune pentru a vedea 
fişierele sub forma de listă. 
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4. Modul previzualizare 
Această opţiune se foloseşte pentru a previzualiza fisierul inainte de redare, fişierul video se va 

reda într-o rezoluţie mai mica sau se va reda o fotografie din acel fisier video. În acelaşi timp, veţi avea 
şi informaţii referitoare la fisierul respectiv. 

 

5. Vizualizare toate formatele pe acelaşi ecran 

Se activează această opţiune dacă doriţi ca toate formatele ce includ filme, muzica, poze să fie 
vizualizate pe un singur ecran. 

 

6. Modul Film/Muzică/Fotografie 
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În meniul de manager fişiere , sistemul va lista toate filmele/muzica/fotografiile.  

7. Editare fişiere 

În modul de căutare fişiere, apăsaţi butonul “Verde” de pe telecomandă, se va afişa fereastra 
de editare ce include procesele de copiere/ştergere/mutare/redenumire fişiere. 

 

8. Copiere fişiere 

Pentru copierea unui singur fisier operatiile sunt: 

a) Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier. 
b) Selectati optiunea „Copy” (Copiere) şi va apărea interfaţa pentru alegerea destinatiei de 

copiere. 
c) Apasati tasta „Play/Pause” pentru copiere. 

 

 

9. Ştergere fişiere  

Pentru stergerea unui singur fisier operaţiile necesare sunt: 
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a) Selectaţi fişierul şi apăsaţi butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier. 
b) Selectaţi opţiunea „Delete” (Stergere). 

Confirmaţi, fişierul va fi şters. 

10. Mutare fişiere 

Pentru mutarea unui singur fişier operaţiile sunt: 

a) Selectaţi fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier. 
b) Selectaţi optiunea „Move” (Mutare). 
c) Selectaţi dispozitivul/directorul ţintă şi apăsaţi tasta”Play/Pause”. 

11. Redenumire fişiere 

Pentru redenumirea unui singur fisier operatiile sunt: 

a) Selectaţi fişierul şi apăsaţi butonul „Verde” pentru a intra în modul de editare fişier. 
b) Selectati opţiunea „Rename” (Redenumire). 
c) Intraţi în Minitastatură şi editaţi denumirea fişierului. 
d) Dupa confirmare sistemul va afişa denumirea nouă a fişierului. 

12. Selecţie multiplă (folosind listele de fişiere) 

Dacă doriţi să selectaţi mai multe fisiere pentru copiere, stergere, mutare (cu exceptia 
redenumirii) in browser-ul de fisiere (File Manager, Muzica, Fotografii sau Filme). Apasati butonul 
„Verde”  pentru intrarea in interfata de editare, puteti folosi listele de fişiere la fel cum este descris mai 
jos: 

a) Selectaţi „Multiple Select”, va aparea o interfata cu lista de fisiere. 

 
 

b) Vă rugam sa urmaţi instrucţiunile de mai jos, selectati fişierele ţintă, apăsaţi tasta „Play/Pause” 
pentru a muta fişierul în destinaţia dorită. Apăsaţi butonul săgeată „Dreapta” pentru a trece  în 
partea dreaptă, apăsaţi în continuare tasta „Verde”, va apărea mesajul „Multiple File Edit”, selectaţi 
„Option” şi mai apoi confirmaţi.  
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c) Dacă selectaţi „Copy” (Copiere), veţi alege în continuare destinaţia fişierului, se apasă „Ok” pentru 
confirmare. 

d) Dacă selectaţi „Delete” (Ştergere), sistemul va şterge fişierul dorit. 
e) Dacă selectaţi „Move” (Mutare) veţi alege în continuare directorul ţintă (unde se copie), se apasă 

„Ok” pentru confirmare. Mai apoi sistemul va muta fişierul în directorul ţintă. 
 
V. Filme/Muzică/Fotografie 

Operaţiunile pentru fişierele video/audio/foto sunt aproape identice, acest capitol descrie 
metoda de utilizare a acestor fişiere. 
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Iconiţele de pe ecran vă ajută în următoarele operaţiuni: 
• Iconiţa “Movies” (Filme) listează toate fişierele video;  
• Iconiţa “Music” (Muzică) listează toate fişierele audio; 
• Iconiţa “Picture” (Foto) listează toate fişierele foto; 
 

În meniul Movies/Music/Picture , operaţiile de bază sunt: 

• Apăsaţi tastele săgeţi Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru a muta şi selecta fişierele. 

• Apăsaţi tastele “Prev/Next” pentru a trece la lista de fişiere cu o pagină mai sus respectiv mai 
jos. 

• Apăsaţi tasta “OK” pentru a accesa meniul de căutare sau a porni redarea unui fişier 
video/audio/foto. 

• Apăsaţi tasta “Menu” pentru a putea vedea funcţiile meniului, ce include opţiunile  

zoom/list/preview/all media/movie/music/picture etc. 
1. Film 

1) Redare film 

Conectaţi HDD-ul sau flash-ul USB cu fişierele multimedia la media player. Navigaţi în meniul 
principal ->Movies-> Storage, se selectează dispozitiv, se găseşte directorul de filme şi fişierul video, se 
apasă tasta “OK” sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fişier. 

2) Redare director BD ISO/BD 

Conectaţi HDD-ul sau flash-ul USB cu fişierele de tip BD ISO sau directoarele BD la media player. 
Navigaţi în meniul principal ->Movies-> Storage, se selectează dispozitiv, se găsesc filmele BD ISO sau 
directorul BD de filme, se apasă tasta “OK” sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fişier. 

 

Fişierele de tip  BD ISO se pot reda în două moduri: modul de redare normală “Play Movie” şi al 
doilea modul de redare cu navigare “Navigation play”. 
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Directorul BDMV are 3 moduri de redare, ce includ: modul de redare normală “Play Movie 
without Navigation”, modul de redare cu navigare “Navigation play with Navigation” şi accesare 
director “Enter Folder”. În continuare apăsaţi tasta “OK” pentru confirmare şi redare. 

Notă:  Funcţia de navigare este disponibilă doar pentru formatele HDMV, BD ISO şi BDMV, dacă au 
versiunea  BD Java1.0, 1.1, 2.0. Altfel acele fişiere nu pot rula.  

3) Fişier DVD file/director DVD 

Conectaţi HDD-ul sau flash-ul USB cu fişierele DVD ISO sau directorul DVD la media player.  

Navigaţi în meniul principal ->Movies-> Storage, se selectează dispozitiv, se găsesc filmele DVD iSO 
sau directorul DVD, se apasă tasta “OK” sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fişier. 

 

Fişierele de tip DVD ISO au două moduri de redare ce include modul de redare normală “Play 
Movie” sau modul de redare cu navigare “Navigation play”. 

Directorul DVD are 3 moduri de redare, ce includ: modul de redare normală “Play Movie 
without Navigation”, modul de redare cu navigare “Navigation play with Navigation” şi accesare 
director “Enter Folder”. În continuare apăsaţi tasta “OK” pentru confirmare şi redare. 

4) Setare subtitrare 

În timpul redării filmului, apăsaţi tasta "Subtitle" pentru a afişa setările legate de subtitrare, 
utilizatorul poate seta limba subtitrării, sincronizarea acesteia, culoare, mărime, poziţie, etc.  
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5) Setări audio  în film 

În timpul redării filmului, apăsaţi tasta  "audio track" pentru a putea schimba setările legate de 
sunet. 

 

6) Controlul în timpul redării filmelor 

• Apăsaţi tasta „Menu” pentru a intra în opţiunile de redare, utilizatorul poate seta 
subtitrarea/audio/funcţia time seek/repetare titlu/repetare redare/redare în secvenţa/setări video 
de ieşire, etc. Butonul „Next” pentru a sari la un fisier audio din lista de redare. 

• Apăsaţi tastele „Previous” „Next” pentru a sări la ultimul fişier video din lista de redare şi respectiv 
următorul fişier video. 

• Apăsaţi tastele „Vol +”, ”Vol-„ pentru ca creşte sau descreşte volumul. 
• Apăsaţi tasta „Repeat” pentru a vbaria între opţiunile repetă titlu, repetă toate. 
• Apăsaţi tasta „Info” pentru a afişa informaţii legate de film. 
• Apăsaţi tasta „Time Seek” pentru a sări la un anumit punct din film. 
• În timpul redării, apăsati tasta „Bookmark” pentru a adăuga filmul redat în lista filmelor preferate; 

în modul meniu, apăsaţi această tastă pentru a se afişa ecranul cu  lista semnelor de carte şi 
selectaţi filmul pentru redare. 
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• Apăsaţi tasta „Zoom in” sau „Zoom Out” pentru a mări una din scenele dorite în timpul redării 
fişierului video, apăsaţi această tastă pentru a face zoom în funcţie axele X/Y ca în imaginea de mai 
jos: 

 

2. Muzică 

1) Redare muzică 

Conectaţi HDD-ul sau flash-ul USB cu fişierele audio la media player, de exemplu MP3, WMA, 
AAC, APE, FLAC, etc. 

Navigaţi în meniul principal ->Music-> Storage, se selectează dispozitiv, se găseşte directorul de 
filme şi fişierul video, se apasă tasta “OK” sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fişier. 

 

 

 

2) Redare fişiere de tip CUE  

Media player-ul suportă redarea de fişierea audio de tip APE+CUE, FLAC+CUE. Selectaţi fişierul de 
tip .cue dorit şi mai apoi apăsaţi tasta “OK” pentru redare.  
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3) Controlul asupra redării audio 

 Apăsaţi tasta „Menu” pentru a intra în opţiunile de redare, utilizatorul poate seta redarea o 
singură dată a piesei/redare continuă/redare la întâmplare/redare cu repetare.  

 Apăsaţi tastele „Previous” „Next” pentru a sări la ultimul fişier audio din lista de redare şi respectiv 
următorul fişier audio. 

 Apăsaţi tastele „Vol +”, ”Vol-„ pentru ca creşte sau deşcreste volumul. 
 Apăsaţi tasta „Repeat” pentru a schimba între opţiunile repetă titlu, repetă toate. 
 
3. Foto 

1) Redare foto 

Conectaţi HDD-ul sau flash-ul USB cu fişierele foto  la media player, de exemplu JPEG, BMP, etc. 
Navigaţi în meniul principal ->Photo-> Storage, se selectează dispozitiv, se găseşte directorul de filme şi 
fişierul video, se apasă tasta “OK” sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fişier. 

2) Controlul asupra redării foto 

• Apăsaţi tasta „Menu” pentru a intra în opţiunile de redare, utilizatorul poate seta redarea de tip 
slide show/ora internă/redare continuă/redare la întâmplare/ecran de fundal/ieşire video, etc.  

• Apăsaţi tastele „Previous” „Next” pentru a sări la ultimul fişier foto din lista de redare şi 
respectiv următorul fişier foto. 

• Apăsaţi tasta „Info„ pentru a se afişa informaţii legate de fotografie. 
• Apăsaţi tasta „Zoom” pentru a mări anumite părţi din fotografie folosind zoom in sau zoom out, 

ca în imaginile de mai jos. 
În acelaşi timp, ecranul din dreapta va afişa imaginea în format thumbnail cu ramă galbenă, 

utilizatorul poate muta rama  pe fotografie folosind tastele săgeţi. 

 

 

3) Redare de tip slideshow 

În timpul redării foto, activaţi muzica de fundal pentru a  realiza un slideshow. 

În timpul redării foto, apăsăţi tasta “Menu” pentru a avea acces la setări, selectaţi muzica de 
fundal, apăsaţi tasta “OK” pentru a vă apare următoarele setări, ca în imaginea de mai jos: 
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• Pe poziţia off:  se dezactivează muzica de fundal; 
• Setare implicită (Default):  se va folosi muzica de fundal implicită; 
• Selectare muzică (Select Music): apăsaţi tasta "OK" pentru a lista toată muzica din spaţiul 

de depozitare, puteţi alege muzica preferată ca şi muzică de fundal.  
Derularea fişierelor de tip foto, se face apăsând tasta “Menu” , se va afişa în continuare lista de 

opţiuni, se va alege durata prezentării de tip slideshow, apăsaţi în continuare tasta “OK” pentru a 
selecta durata de timp a prezentării, ca în imaginea de mai jos: 

 

• Pe poziţia  off: nu există niciun interval de timp; 
• Există mai multe durate de timp pentru prezentare: 2 secunde/5 secunde/10 secunde/30 

secunde, astfel intervalul de timp de derulare între două fotografii poate fi  2 secunde/5 secunde/10 
secunde/30 secunde. 

Redare fotografii, apăsaţi tasta "Menu" pentru afişarea listei de opţiuni, se selectează opţiunea 
"Slideshow Switch", se apasă tasta "OK". 

Dacă doreşte, utilizatorul poate schimba  şi efectele de trecere de la o fotografie la alta ca în 
imaginea de mai jos: 
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Redare fotografii, apăsaţi tasta "Menu" pentru afişarea listei de opţiuni, se selectează opţiunea 
"Video Output Setting", se apasă tasta "OK pentru a face următoarele schimbări, ca în imaginea de mai 
jos: 

 

Utilizatorul poate seta lumina, contrastul, culoarea, saturaţia  unei imagini.  

VI. Instalare APK pentru Android 

 

1. Preinstalare 
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Sistemul de operare Android suportă aplicaţia (*.APK) cu instalare de pe SD card, flash USB , HDD 
etc. Acest capitol descrie modul de instalare al aplicaţiilor APK de pe flash, pentru instalarea de pe alt 
dispozitiv se procedează în mod similar. 

Mai întâi verificaţi aplicaţia Android de pe dispozitivul de stocare, flash USB, paşii de instalare sunt 
următorii:  

• Se verifică SD-card-ul din Meniu principal -> Android -> Set up -> SD card and storage setting -> 
Device type tipul implicit este SD card.  

 

• Se selectează locaţia aplicaţiei APK -> se selectează “USB”-> se confirmă dispozitivul ales, 
sistemul va reporni pentru a activa setările. 

 

• Mai apoi dispozitivul va devein implicit pentru aplicaţiile APK, USB flash. 
2. Instalare APK 

•  Se copiază aplicaţia pe flash-ul USB, se inserează flash-ul USB în portul USB Host al media 
player-ului; 
• Se accesează meniul principal şi calea ->Android->OI file management->mnt->usbmounts, se 
selectează aplicaţia APK şi se confirmă. 
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• După instalare, sistemul va autogenera o scurtătură a aplicaţiei AB în meniul Android, 
utilizatorul poate rula aplicaţia direct de aici. 

Notă: Dacă se utilizează mouse-ul pentru operararea Android-ului, funcţiile de bază sunt: tasta 
săgeată stânga pentru intrare, tasta săgeată dreapta pentru a ieşi.  

3. Dezinstalarea aplicaţiei APK 

• Se intră în Meniul principal ->Android -> Set up -> APK -> APK management -> Uninstalled 

 

• Se selectează aplicaţia APK pe care vreţi să o dezinstalaţi se accesează delete->uninstall-
>confirm->finished. 
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VII. Opţiuni diverse 

1. Funcţia de subtitrare externă 

• Folosirea unui subtitrări externe pentru BD-ISO 
 

Puneţi subtitrarea externă şi fişierul BD-ISO în acelaşi director, ambele fişiere trebuie să aibă 
acelaşi nume,  astfel media player-ul va încărca automat subtitrarea externă, de exemplu: 

Director 

  |  

  |---Transformers.iso 

  |---Transformers.eng.srt 

Notă:  Subtitrarea externă la un fişier BD-ISO  va fi afişată de media player în funcţie de extensia 
subtitrării. Ca exemplu: 

Transformers.chs.srt  înseamnă că subtitrarea este in limba chineza simplificată. 

Transformers.eng.srt înseamnă că subtitrarea este in limba engleza simplificată. 

• Folosirea unei subtitrări externe pentru BMDV 
 

Puneţi subtitrarea externă şi fişierul BMDV în acelaşi director, ambele fişiere trebuie să aibă 
acelaşi nume, astfel media player-ul va încărca automat subtitrarea externă, de exemplu: 

Transformers 

  | 

  |---Transformers.eng.srt 

  |---CERTIFA 
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  |---BDMV 

       |-index.srt 

Notă: Subtitrarea externă index.srt trebuie pusă în acelaşi director BDMV, pentru a fi încărcată 
automat. 

Prioritatea afişării subtitrărilor în cazul fişierelor de tip BDMV este:  

a) Subtitrare de tip Transformers.eng.srt, acest tip de subtitrare are cea mai mare prioritate. 

b)  Subtitrare de tip index.srt, acest tip de subtitrare are prioritate secundară. 

c) Subtitrare de tip PGS embedded, dacă niciuna din cele două subtitrări nu există, sistemul va încărca 
mai întâi subtitrarea de tip PGS embedded. 

d) Toate subtitrările externe au prioritate; subtitrarea încorporată se va încărca doar dacă nu există 
nicio subtitrare externă. 

2. Librărie media pentru filme/muzică/foto 

Media player-ul suportă funcţia de librărie media pentru filme/muzică/foto, din fabrică această 
funcţie este dezactivată. Se intră în meniul principal şi se alege calea->system setting->advance-
>Movie/Music/Picture media. 

Utilizatorul poate activa funcţia la fel ca în imaginea de mai jos: 

 

• Dacă această funcţie este dezactivată, accesul la meniul  movies/music/picture se face accesând 
meniul unul câte unul, şi mai apoi se caută fişierul dorit. 

Dacă această funcţie este activată, accesul se face direct pentru a găsi fişierele dorite. 

Notă: Dacă librăria media este activă (On), atunci după alimentare, sistemul va scana toate fişierele din 
dispozitivele, acest process va dura un timp, dacă utilizatorul doreşte între timp să folosească media-
player-ul va apărea o întârziere în folosire.  
 
3. Funcţia bară temporală (Time bar) 

Media player-ul suportă funcţia de derulare folosind bara temporala (time bar).Se poate folosi 
astfel: 

• Ţineti apăsată tasta săgeată până când va apărea bara temporală, apăsaţi în continuare uşor 
aceeaşi tastă pentru a sări la o anumită scenă. 

• Tasta săgeată dreapta înseamnă derulare înainte, tasta săgeată stânga înseamna derulare 
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înapoi. 
 

 

4. Funcţia de derulare cu Time Seek 

Media player-ul suportă funcţia de derulare folosind funcţia Time Seek (Salt în timp).Se poate folosi 
astfel: 

• Apăsaţi una din tastele numerice, şi derularea va sări la procentul de redare corespunzător, 
exemplu: apăsaţi tasta 6 şi 8,  şi derularea va sări la 68% din totalul redării. 

• Dacă apăsaţi mai mult de două taste numerice continuu, sistemul va sări la ultimele două 
numere corespunzătoare procentului de redare, exemplu:  Dacă se apasă tastele 6,8,5,2 
derularea va sări la 52% din totalul redării. 

 

5. Activare funcţie Auto Play 

Va rugăm să studiaţi capitolul 3.6. Setări avansate. 

6. Zoom in/zoom out în film 

Va rugăm să studiaţi capitolul 6. Setări diverse. 
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VIII. Actualizare Firmware 

1. Metode de update 

1) Actualizare cu stick USB 

a) Se descarcă ultima versiune de firmware de pe site-ul oficial www.egreat.ro , dezarhivaţi fişierul şi 
copiaţi fişierul decomprimat în rădăcina stick-ului USB. Numele fişierului trebuie să fie install.img. 

b) Introduceţi stick-ul USB în portul USB host,  porniţi media-player-ul, navigaţi în calea Meniu 
principal->Set up->Misc->USB flash upgrade. 

c) Apăsaţi tasta “OK” pentru confirmare, sistemul va detecta stick-ul USB, se caută firmware-ul 
install.img, şi mai apoi sistemul se va autoactualiza. 

Notă:  Nu opriţi alimentarea în timpul actualizării de firmware. 

 

d)  Media player-ul va reporni automat după terminarea procesului de actualizare. 

2) Restaurare forţată firmware 

a) Se descarcă ultima versiune de firmware de pe site-ul oficial www.egreat.ro , dezarhivaţi fişierul şi 
copiaţi fişierul decomprimat în rădăcina stick-ului USB. Numele fişierului trebuie să fie install.img. 

b) Se ţine apăsat butonul de restore de pe media player, şi se alimentează media player-ul (nu daţi 
drumul butonului de restore în timpul alimentării media player-ului); 

c) După 5-10 secunde, daţi drumul butonului de restore, va apare ecranul de mai jos : 

 

d) Se introduce stick-ul USB în portul USB host al media player-ului. 

e) Media player-ul va scana automat stick-ul USB, va găsi fişierul install.img şi va face update-ul 
automat. Nu  întrerupeţi alimentarea în timpul procesului de update. 

http://www.egreat.ro/
http://www.egreat.ro/


 45 

f)  Aşteptaţi până când update-ul este finalizat, media player-ul se va restarta. 

 

Notă:  

• Nu întrerupeţi alimentarea sau scoateţi stick-ul USB, altfel actualizarea nu se va efectua 
corespunzător  

• Trebuie să aşteptaţi până când media player-ul se restartează şi după puteţi scoateţi stick-ul 
USB. 
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