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Tisztelt vevő, 
köszönjük, hogy az EVOLVEO MultiMedia Box C4 terméket 
választotta. Reméljük, hogy sok-sok szórakozást és 
elégedettséget szerez Önnek. A készülék használata előtt olvassa 
el a használói kézikönyvet. Az Android és az Android TV a Google 
LLC társaság védjegyei. 

 

Biztonsági utasítások 
• Tartsa a készüléket vízszintes helyzetben. 
• Használja a mellékelt hálózati adaptert. 
• Tartsa a készüléket hőforrástól távol, hogy meggátolja annak 

megkárosodását. 
• Tartsa a készüléket jól szellőztetett térségben. 
• Ne használja a készüléket nedves és poros környezetben tűz 

és áramütés elkerülése érdekében. 
• Ha a készülék füstölni kezd, vagy ha égési szagok érződnek 

belőle, gyorsan kapcsolja ki és húzza ki a tápforrásból. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki 

a hálózati adaptert az aljzatból. 
• Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyakat. 
• Ne kapcsolja be vizes kézzel a berendezést az aljzatba. 
• Na szedje szét és ne is módosítsa saját maga a készüléket 

annak megkárosodásának elkerülése érdekében. 
• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugót. 

 
 
Tartozékok jegyzéke 

• Android TV Box 
• Hálózati adapter 
• Távvezérlő 
• HDMI kábel 
• Használói kézikönyv 



 
 

Hardware 
Elülső lap 

 

 

 
Oldalsó lap 

 

 

 

Hátsó lap 
 

 



 
 

Távvezérlő 
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Nyílgombok 
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Egérgomb Menü 
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Némítás Törlés 



 
 

Hogyan kell a távirányító programozható 
gombjait párosítani a TV távirányítójával: 

 
1) Tartsa nyomva 5 másodpercig a fekete „bekapcsolás” 

gombot, míg a kontroll-lámpa folyamatosan égni nem kezd. 
 

2) Nyomja meg azt a programozható gombot, amelyikhez 
hozzá akarja rendelni a kódot. 
 

3) Tegye a két távirányítót egymással szembe 3-5 cm 
távolságra úgy, hogy az IR diódák egy más felé nézzenek. 
Javasoljuk, hogy ezt egy asztalon végezze, nehogy másolás 
közben a jel megszakadjon. 
 

4) Tartsa lenyomva a TV távirányítónak azt a gombját, 
amelynek funkcióját másolni kívánja, míg a programozható 
távirányító diódája hármat nem villan, amivel a kód átvételét 
jelzi. 
 

5) Ha a kód másolása közben hiba lép fel, a dióda ötször villan 
- ismételje meg a folyamatot. 
 

6) A párosítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot a 
programozottakon kívül.  

 
 
 
 
 
 
 



 

A rendszer bekötése 
Televízióhoz, tápforrásba, hálózatba és egyéb készülékhez történő 
csatlakoztatáskor az alábbi ábrák és utasítások szerint járjon el. 
Megjegyzés: Csatlakoztatás  előtt  kapcsolja  át  az   összes 
csatlakoztatott  berendezésre (például  ez   a   készülék  és 
a televíziós forrás) 

 
Csatlakoztatás televízióhoz: 
Kösse be a HDMI/AV kábelt a HDMI/AV portba az Android TV 
Boxon és a televízión. 

 
Csatlakoztatás hálózathoz 
Kösse be az ethernet kábelt az Android TV Box LAN portjába   és 
a másik végét a router LAN portjába vagy az otthoni szélessávú 
hálózat ethernet portjába. 

 
Csatlakoztatás tápforrásba 
Kösse be a hálózati adaptert az Android TV Boxba. Bekapcsolás 
után a készülék automatikusan elindul. 

 
Vezeték nélküli billentyűzet és egér támogatása 
EVOLVEO MultiMedia Box C4 támogatja a vezeték nélküli 
standard 2,4 GHz-t a billentyűzet vagy az egér csatlakoztatására. 

 
Megjegyzés: Bekapcsolás előtt kapcsolja át a  TV jel  bemenetet 
a helyes forrásra. 

 
Tipp: Az Android TV Box szintén támogatja a Wi-Fi csatlakozást. 
Lépjen a Beállítás-Hálózatra és válassza ki a megfelelő a SSID-t. 
Válasza ki a csatlakoztatást és táplálja be a Wi-Fi jelszót. 



 
 

Műszaki specifikáció 
• 64bites négymagos processzor ARM® Cortex ™ A55 
• ARM G31™ MP2 GPU processzor 
• Android 9.0 AOSP 
• HDMI 2,1, AV kimenet, S/PDIF 
• 4 GB RAM, 32 GB tároló memória 
• 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 
• Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO) 
• RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2 
• Micro SDHC/SDXC kártyahely (támogatás max. 32 GB) 
• Üzemi hőmérséklet 0 - 40 °C 
• Betáp DC 5V, 2A 
• Adapter AC100-240V, 50/60Hz 
• Energiafogyasztás <8W 

Problémák megoldása 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 
Bekapcsolás 
után nem 
jelenik meg a 
display 

A betáp nincs 
csatlakoztatva, vagy 
az aljzat nincs áram 
alatt 

Csatlakoztassa a dugót, 
és győződjön meg, hogy 
a villamos aljzat normál 
feszültséggel rendelkezik 

A TV képet 
mutat, de 
hangot 
hallani nem 
lehet 

• Az audio-kábel nincs 
csatlakoztatva. 

• Android TV Box van 
NÉMA üzemmódban 

• Túl lehalkított 
hangerő 

• Csatlakoztassa ismét 
az audio-kábelt 

• Nyomja meg a 
némítás gombot 

• Növelje a hangerőt 
Nem sikerül 
hálózatra 
kötni 

• A kábel 
csatlakoztatása nem 
szokásos 

• Wi-Fi kikapcsolva 
vagy túl gyenge jel 

• Csatlakozzon ismét 
az internethez 

• Indítsa újra a Wi-Fi-t 
vagy változtassa meg 
a router helyzetét 



 
 

Távvezérlő 
hiba 

• Távvezérlő nincs 
helyes irányban 

• Távvezérlő lemerült 
• Távvezérlő 

elromlott 

• Irányítson az elülső 
lap érzékelőjére és 
ismét próbálja meg 

• Cserélje ki az elemet 
• Küldje el a készüléket 
karbantartásra 

 
Android 9 használói kézikönyv 
Az Android operációs rendszer használatára vonatkozó részletes 
eljárást a http://support.google.com honlapokon találja meg. 

 
Szüksége van tanácsra még e kézikönyv elolvasása után is? 
Olvassa el először a “FAQ – gyakori kérdéseket” a: 
www.evolveo.com címen, vagy vegye fel a kapcsolatot az 
EVOLVEO műszaki támogatásával. 

 
Jótállás és jótállás utáni szerviz 
Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek engedélyezett 
szervizelési helyén végezhető (több infót www.evolveo.com), 
másképp megsérülhet  a  multimediális  centrum  és elveszítheti 
a jótállást. 

 
A jótállás NEM VONATKOZIK a: 

• készülék rendeltetésétől eltérő máscélú felhasználására, 
• más firmware  telepítésére,  mint  amit  a  gyártó telepített 

a készülékbe vagy arra, amely manuálisan vagy 
automatikusan letölthető a készülék menüjéből, 

• rendellenes használat által okozott mechanikus károsodásra; 
• a természeti erők, mint például a tűz, víz, statikus 

villamosság, túlfeszültség stb. okozta károkra, 

http://support.google.com/
http://www.evolveo.com/


 

• nem minősített személy által végzett javítással okozott 
károkra, 

• a készülék jótállási pecsétjének megkárosodása vagy 
olvashatatlan gyártási száma esetében. 

 
 
 

Megsemmisítés:    Az    áthúzott     kuka     szimbóluma 
a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt 
jelenti, hogy az Európai Közösség országaiban valamennyi 
villamos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort 
életartamuk befejezése után a szelektált hulladék keretében 
elkülönítetten   kell    megsemmisíteni.    Ne    dobja    ki   ezeket 
a termékeket a nem szelektált háztartási hulladékba. 

 

     MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az ABACUS Electric, s.r.o. társaság ezzel nyilatkozik, hogy az 
EVOLVEO   MultiMedia    Box    C4    termék  teljesíti azokat 
a szabványi és előírási követelményeket, amelyek az adott 
készüléktípusra relevánsak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes 
hangzása az ftp://ftp.evolveo.com/ce honlapon érhető el. 

 

Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 
Bonham Strand, Sheung Wan 
Hong Kong 

Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01 
Cseh Köztársaság 

 
Minden jog fenntartva. A termék kinézete és műszaki specifikációja 
előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat. 

 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
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