
                                                                                   Návod k obsluze
V085A - TV BOX Multimediální centrum MXQ Pro 4K

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
Obsah balení:
- Android TV Box MXQ PRO
- dálkové ovládání
- Kabel HDMI
- Napájecí adaptér
- Uživatelská příručka

- Android TV Box MXQ PRO je dodáván s operačním systémem Android 6.0 Marshmallow a je 
určen pro připojení k televizoru nebo monitoru počítače.
Pro nejlepší obraz a zvuk doporučujeme použít kabely HDMI 2.0 od společnosti SAVIO (není 
součástí dodávky).
- Produkt používaný k přehrávání multimédií (filmy, fotografie, hudba, videohry) z webu nebo 
externích nosičů dat.
- Aplikace lze nainstalovat prostřednictvím služby Google Play, a to přihlášením nebo 
přihlášením do Googlu.
- Důrazně doporučujeme použít pouze síťový adaptér dodaný s jednotkou.

Vstupy / výstupy
- SD / MMC: slot pro paměťové karty, podporuje SD, Micro-SD, MMC,
- USB-1, USB-2, USB-3, USB-4: USB 2.0: Připojení externí paměti a vstupních médií,
- SPDIF: digitální audio výstup,
- AV: audio / video výstup,
- HD: Výstup HDMI 2.0, používaný k připojení televizoru nebo monitoru,
- Ethernet: připojení 10/100 Mbps LAN: slouží k připojení zařízení k Internetu,
- 5V: vstup pro připojení napájení

Popis předního panelu:
- Modrá LED - znamená, že je zařízení zapnuté
- Červená LED - znamená, že je zařízení vypnuté
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Připojení zařízení:
- Toto zařízení můžete připojit k televizoru pomocí konektoru HDMI nebo AV. Pro přehrávání 
rozlišení 4K doporučujeme použít kabel HDMI v min. verzi 2.0 (není součástí dodávky)
- Chcete-li spustit dálkové ovládání, vložte 2 baterie AAA (není součástí dodávky) podle svorek 
akumulátoru a diagramu dálkového ovládání.
- Připojte napájecí zástrčku do zásuvky označené "5V" a pak připojte napájecí zdroj k zásuvce.
Připojení k síti LAN / WLAN
Zařízení lze připojit k síti LAN (připojením síťového kabelu k ethernetovému konektoru) a 
WLAN (prostřednictvím konfigurace bezdrátového přístupu).
Pokud je síť LAN vypnutá, konfigurace bude automatická. V opačném případě zkontrolujte 
nastavení sítě.
Při připojení k bezdrátové síti WLAN postupujte takto:
- v hlavní nabídce vyberte Nastavení (Settings),
- vyberte možnosti sítě,
- vyberte Wi-Fi,
- vyberte síť, ke které se chceme připojit,
- zadejte heslo, pokud je síť zajištěna,
- ověřte heslo kliknutím na možnosti ">"

Specifikace TV BOX MXQ PRO 1/8
Operační systém: Android 6.0 Marshmallow
Procesor: Amlogic S905X quad-core ARM Cortex-A53 CPU, 4x1.5 GHz
Grafický procesor: Penta-Core Mali-450, 750 Mhz (DVFS)
ROM: 8 GB
RAM: 1 GB DDR3
Rozlišení: 4k Ultra HD - max. 3840 x 2160
Podporuje: Kodi, TVN Player, TVP Player, HBO GO, IPLA, NC +, Netflix, Facebook, Skype, 
youtube a mnoho dalších aplikací zdarma v Obchodě Play
Napájení: DC 5V / 2A
Podporované formáty zvukových souborů: MP3 / WMA / AAC / WAC / OGG / AC3 / DDP / 
TrueHD / DTS / HD / FLAC / APE, DOLBY TrueHD a DTS HD
Podporované formáty videa: MP3 / WMA / AAC / WAC / OGG / AC3 / DDP / TrueHD / DTS / 
HD / FLAC / APE, DOLBY TrueHD a DTS HD
Podporované formáty fotografií: JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
Podporované formáty komprese videa: HD MPEG1 / 2/4, H.264 / H.265, AVC HD HP MVC, 
RM / RMVB, Xvid / DivX3 / 4/5/6, RealVideo8 / 9/10, HEVC MP-10
USB porty: 4 Vysokorychlostní USB, podpora U DISK a USB HDD
Čtečka paměťových karet: karty SD / SDHC / MMC
Podpora externích jednotek: FST16 / FAT32 / NTFS
Podpora titulků filmů: SRT / SMI / SUB / SSA / IDX + USB
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Video výstup: SD / HD / 4k2k Ultra HD
Rozhraní: Menu v polštině, angličtině, němčině, španělštině, italštině atd.
LAN: Ethernet: 10 / 100Mbit, standard RJ-45
Wi-Fi: IEEE802.11 b / g / n, 2,4 GHz
Polohovací zařízení: podpora myši, klávesnice přes USB, podpora pro ukazování 
bezdrátových zařízení (2.4 GHz USB dongle)
HDMI: HDMI 2.0 (CEC a HDCP 2.2), 4K x 2K @ 60 fps
AV: ANO
3G: ANO
SPDIF / IEC958: ANO

Programování televizního přijímače:
1. Přesuňte původní dálkové ovládání na dálkové ovládání televizoru, obě dálkové ovládání 
musí směřovat diodami k sobě.
2. Stiskněte a podržte tlačítko POWER (v dálkovém ovladači televizního přijímače) v oblasti 
označené jako TV Control, dokud se nerozsvítí LED dioda.
3. Stiskněte jednou tlačítko v oblasti ovládání televizoru (např.: VOL +), LED začne blikat.
4. Stiskněte jednou tlačítko na původním dálkovém ovladači, kontrolka se třikrát rozsvítí.
5. Opakováním kroku 4 naprogramujte zbývající tlačítka (VOL-, TV IN, TV).
6. Po dokončení programování stiskněte jednou tlačítko SET na dálkovém ovladači televizního 
přijímače. LED dioda začne blikat.
7. Ponechte dálkové ovládání na volnoběhu asi 10 sekund a programování bude dokončeno.

Poznámky:
- Vypněte spotřebič stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači (napájení)
- Při používání dálkového ovladače nepřekrývejte přední panel, může to zabránit příjmu nebo 
jej poškodit.
- Pokud používáte externí média, neodstraňujte je při čtení dat, protože to může způsobit 
ztrátu nebo poškození dat.
- Napájecí kabel by měl být chráněn před kroucením a ohýbáním.
- Provádění oprav a úprav samoobslužných služeb vede k automatické ztrátě záruky.
- Spotřebič nemůže pracovat se zdrojem tepla, např. jako je ohřívač.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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