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O885 – Smart TV box H96 MAX RK3318 4GB Ram, 64GB ROM 
 
Návod k použití 
 
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! 
 
Smart TV box 
 
Opatření před použitím 
Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození produktu, nenechte přehrávač přijít do 
kontaktu s deštěm, vlhkostí nebo kapalinou. Na přehrávač nedávejte vázy ani jiné nádoby na vodu. 
Abyste zajistili dobré větrání, neumisťujte přehrávač do knihoven, skříní nebo na jiná uzavřená místa. 
Udržujte jej dobře větraný, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem způsobenému přehřátím 
přehrávače. Osvětlené svíčky a jiné osvětlené předměty udržujte mimo dosah přehrávače. Neotevírejte 
případ přehrávače. To může provádět pouze specialista. 
 
Umístění emisních jednotek 
Umístěte přehrávač na rovnou plochu. Chraňte jej před slunečním zářením a vyhněte se teplu, vlhkosti a 
častým otřesům, aby nedošlo k poškození pouzdra a jiných součástí přehrávače a zkrácení životnosti 
přehrávače. Pro nejlepší výkon přehrávače, na přehrávač neumisťujte těžké předměty. a udržujte ji alespoň 
6 palců od zdi. 
 
Problémy s napájením 
Nepoužívejte přepětí, jinak by přehrávač byl poškozen a mohl by způsobit požár. Připojte napájecí kabel 
správně a ujistěte se, že kabel není poškozen. Pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí 
kabel, abyste zabránili poškození způsobenému náhlým elektrickým impulzem. 
 
Problémy s vlhkostí 
Udržujte přehrávač mimo vlhká místa, například v suterénu. 
Kondenzace vlhkosti může způsobit poškození přehrávače. V takovém případě zapněte přehrávač a teplo 
přehrávače může odvádět vlhkost. 
 
O uživatelské příručce 
Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě pro případnou kontrolu. 
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit od obrázků zobrazených na televizoru kvůli rozdílu ve 
firmwaru. Pokud je třeba některou z komponent vyměnit, ujistěte se, že jsou použity pouze schválené 
komponenty. Jinak by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné škody. 
 

Oblast ovládání TV: Stisknutím tlačítka se naučíte ovládat televizor pomocí dálkového ovladače 
televizoru. 

 
 Napájení: Stisknutím přejdete do pohotovostního režimu. 
 

Ztlumit: Stisknutím vypnete hlasitost. 
 
Web: Stisknutím přejdete do prohlížeče. 

 
VOL: Stisknutím tlačítka zvýšíte / snížíte hlasitost. 
 

Domů: Rychlé tlačítko pro návrat do hlavní nabídky 
 

 

mailto:hadex@hadex.cz
http://www.hadex.cz/


 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 Návrat: Stisknutím se vrátíte zpět do předchozí nabídky. 
 
Ztlumit: Stisknutím vyberete funkční nabídku odpovídající aplikace ve videu, hudbě, fotografii a 
webové stránce. 
 
Kurzor: Stisknutím tlačítka použijete navigační tlačítko jako kurzor.  

 
Navigace: Stisknutím můžete procházet doleva / doprava / nahoru / dolů. Stisknutím tlačítka 
OK potvrdíte svou volbu. 
 
  
 

 
Číselná klávesnice 0-9: Stisknutím zadáte arabské číslo. 
 Ztlumit: Ztlumení hlasu nebo reaktivace 
 
Backspace: Stisknutím zadáte zpět mezeru. 
 

 
 
Připojení:  
 
AV připojení 
A. Připojte AV kabel 3 barev (červený / bílý / žlutý) k AV výstupnímu rozhraní TV BOX, druhý konec k 
vstupnímu rozhraní AV televizoru. Připojit zařízení lze podle níže uvedeného schématu barev. 
b. Zapněte TV BOX, nastavte režim TV video na AV vstup. 
 
Připojení HDTV 
A. Připojte kabel HDTV k rozhraní produktu a druhou stranu k televizoru. 
b. zapněte TV BOX, nastavte režim TV video na odpovídající vstup HDTV. 
 
Schéma připojení: 
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Spuštění: 
 
Po zapnutí napájení se modré světlo rozsvítí asi na 3 sekundy a vstoupí do hlavního rozhraní 
 

 
 
Nastavení obrazovky: 
 
Klikněte na „Setting/Display/Display Scale“, přejděte na níže uvedenou stránku a stisknutím tlačítka nahoru 
nebo dolů na dálkovém ovladači upravte obrazovku. 
 

 
 
Nastavení Wi-Fi 
 
Přejděte na „Wi-Fi“ a v pravém horním rohu zapněte síť Wi-Fi. Systém začne automaticky vyhledávat 
dostupné sítě Wi-Fi kolem vás. 
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Nastavení výstupu HDTV 
Displej -> Zapněte „HDTV auto-detection“ -> Klikněte na „HDTV Output Mode setting :1080-60hz“. Poté ji 
můžete vybrat jako druhou obrazovku. 
 

 
 
Instalace aplikace 
 
Přejděte do instalačního programu aplikace. 
Pomocí této funkce instalátoru aplikace můžete instalovat software. Nejprve si stáhněte požadovaný software 
pomocí formátů aplikace z počítače na USB. Pro skenování aplikací si vyberete požadované zařízení. 
Stisknutím tlačítka OK nainstalujte požadovaný software. 
Po dokončení instalace se v nabídce aplikací zobrazí ikona softwaru. 
 

 
 
My apps 
Přesunout se do mých aplikací. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte. Na obrázku můžete vidět ikony odkazující 
na různé funkce 
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Backup & reset 
Přejděte na „Zálohování a resetování“ a stisknutím obnovte tovární nastavení dat. Můžete takto vymazat 
všechna data v mediální schránce.  
 

 
 
Odstraňování problémů 
 
Varování 
 
V žádném případě se nepokoušejte sami opravovat TV BOX, protože by tím došlo ke ztrátě záruky. 
Neotvírejte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dojde-li k poruše, zkontrolujte před 
provedením opravy tv boxu nejprve níže uvedené body. Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí 
následujících rad, požádejte o pomoc svého prodejce nebo osobu oprávněnou k opravě podobného zařízení.  
 

Problém Řešení 

Bez proudu Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně 
připojen k napájení a TV boxu. Stisknutím tlačítka 
na dálkovém ovladači zapněte napájení. 

Bez zobrazení Připojte znovu kabelem HDTV nebo YIJV nebo AV 
kabelem.Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý. 

Žádný nebo zkreslený zvuk Upravte hlasitost. Zkontrolujte, zda jsou 
reproduktory správně připojeny. 

Žádný zvukový nebo digitální výstup Zkontrolujte digitální připojení. Zkontrolujte, zda je 
váš zesilovač nastaven správně. 

Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání.  
 
Přehrávač během přehrávání nereaguje na některé 
provozní příkazy 

Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor na 
přední straně TV boxu. Snižte vzdálenost k TV 
boxu. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Provoz 
nemusí být povolen. Viz uživatelská příručka. 
Možnost zastavení systému, znovu vložte napájecí 
adaptér a restartujte. 

Během přehrávání filmů není slyšet žádný zvuk Zvukový kodek nemusí být podporován TV BOX. V 
nabídce přehrávání můžete změnit podporovaný 
zvuk. Zkontrolujte hlasitost. 

Obsah jednotky USB Flash nelze přečíst Formát USB flash disku není kompatibilní s TV 
boxem. Pokud nelze z USB přečíst žádný soubor, 
vypněte TV BOX na 30 sekund a restartujte TV 
BOX. 

Pomalý provoz jednotky USB Flash Velký soubor USB flash disk s velikostí nebo 
vysokým rozlišením trvá delší dobu, než si jej 
můžete přečíst a zobrazit na televizní obrazovce. 

ŽÁDNÝ zvuk S připojením HDTV Zkontrolujte propojení mezi TV a konektorem HDTV 
Of Box. Zkontrolujte nastavení televizního systému. 
Zkontrolujte hlasitost. 

Televizní obrazovka je prázdná a kontrolka 
přehrávače bliká 

Vypněte televizní BOX. Počkejte 30 sekund a znovu 
jej zapněte. Pokud ve stavu HDTV zkontrolujte, zda 
je připojení HDTV správné nebo změňte jiný kabel 
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HDTV, nastavte výstupní rozlišení tohoto 
televizního BOXu na 720p. 

 
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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