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Szanowny Kliencie, 
dziękujemy za wybór produktu EVOLVEO MultiMedia Box C4. 
Mamy nadzieję, że przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji. Przed 
skorzystaniem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Android i Android 
TV to znaki towarowe firmy Google LLC. 

 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
• Urządzenie należy utrzymywać w pozycji poziomej. 
• Należy korzystać z załączonego adaptera sieciowego 
• Należy przechowywać urządzenie z dala od źródła ciepła, 

aby zapobiec jego uszkodzeniu. 
• Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym 

miejscu 
• Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, 

aby zapobiec ogniowi i porażeniu prądem elektrycznym. 
• Jeśli z urządzenia zacznie się dymić lub będzie z niego czuć 

spaleniznę, należy szybko je wyłączyć i odłączyć od źródła 
zasilania. 

• Jeśli długo nie korzystasz z urządzenia, wypnij adapter 
sieciowy z gniazdka. 

• Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów. 
• Nie podłączaj urządzenia do gniazdka mokrymi rękami. 
• Nie demontuj ani nie modyfikuj sam urządzenia, aby 

zapobiec jego uszkodzeniu. 
• Korzystaj z nieuszkodzonego kabla sieciowego i wtyczki. 

 
Lista akcesoriów 

• Android TV Box 
• Adapter sieciowy 
• Pilot zdalnego sterowania 
• kabel HDMI 
• Podręcznik użytkownika 



 
 

Hardware 
Panel przedni 

 

 

 
Panel boczny 
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Jak sparować programowalne przyciski na 
pilocie z pilotem telewizora 
 

1) Naciśnij czarny przycisk „on” i przytrzymaj przez 5 sekund, 
aż wskaźnik zaświeci się na stałe. 
 

2) Naciśnij przycisk programowy, dla którego chcesz wgrać 
kod. 
 

3) Ustaw kontrolki naprzeciw siebie w odległości 3-5 cm, aby 
diody IR były skierowane bezpośrednio jedna na drugą. 
Zalecamy wykonanie tej procedury na stole, aby uniknąć 
przerwania sygnału podczas kopiowania. 
 

4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie telewizora, którego 
funkcję chcesz skopiować, aż dioda LED na 
programowalnym pilocie mignie 3 razy, jako potwierdzenie 
odbioru kodu. 
 

5) W przypadku błędu podczas nagrywania kodu dioda LED 
miga 5 razy – wtedy powtórz proces. 
 

6) Aby zakończyć parowanie, naciśnij dowolny przycisk, 
z wyjątkiem przycisku z funkcją programowania.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Podłączenie systemu 
W celu podłączenia do telewizji, do źródła, do sieci i do 
pozostałych urządzeń, postępuj według poniższych rysunków 
i instrukcji. 
Pamiętaj: Przed podłączeniem przełącz na wszystkie podłączane 
urządzenia (np. to urządzenie i telewizor) 

 
Podłączenie do telewizora: 
Podłącz kabel HDMI/AV do portu HDMI/AV na Android TV Box 
i telewizorze. 

 
Podłączenie do sieci 
Podłącz kabel Ethernet do portu LAN Android TV Box, a drugą 
stroną do portu LAN routera lub portu Ethernet domowej sieci 
szerokopasmowej. 

 
Podłączenie do źródła 
Podłącz adapter sieciowy do Android TV Box. Po włączeniu 
urządzenie uruchomi się automatycznie. 

 
Współpraca z myszą i klawiaturą bezprzewodową 
EVOLVEO MultiMedia Box C4 obsługuje standard 
bezprzewodowy 2,4 GHz do podłączenia klawiatury lub myszy. 

 
Pamiętaj: Przed włączeniem przełącz wejście sygnału TV na 
właściwe źródło. 

 
Rada: Android TV Box również wspiera połączenie Wi-Fi. Przejdź 
na Ustawienia-Sieć i wybierz właściwy SSID Wybierz połącz 
i wprowadź hasło do Wi-Fi. 



 
 

Dane techniczne 
• 64-bitowy czterordzeniowy procesor ARM® Cortex ™ A55 
• Procesor ARM G31™ MP2 GPU 
• Android 9.0 AOSP 
• HDMI 2,1, wyjście AV, S/PDIF 
• 4 GB RAM, pamięć magazynowa 32 GB 
• 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 slot na kartę (wsparcie maks. 32 GB) 
• Temperatura operacyjna 0 - 40 °C 
• wejście DC 5V, 2A 
• Adapter AC100-240V, 50/60Hz 
• Zużycie energii <8W 

Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Po włączeniu 
wyświetlacz 
nie działa 

Zasilanie nie jest 
podłączone lub 
gniazdko jest bez 
prądu 

Podłącz wtyczkę i 
upewnij się, że 
gniazdko elektryczne 
ma normalne napięcie 

TV 
pokazuje 
obraz, ale 
nie słychać 
dźwięku 

• Kabel dźwiękowy nie 
jest podłączony. 

• Android TV Box jest 
w trybie CICHYM 

• Zbyt wyciszona 
głośność 

• Ponownie 
podłącz kabel 
dźwiękowy 

• Naciśnij przycisk 
wyciszenia 
   Nie udaje 

się 
połączyć z 
siecią 

• Podłączenie kabla nie 
jest normalne 

• W-Fi jest wyłączone lub 
sygnał jest zbyt słaby 

• Połącz się ponownie 
z Internetem 

• Zrestartuj Wi-Fi lub 
zmień położenie 
routera 



 
 

Awaria 
pilota 

• Pilot nie jest we 
właściwym 
kierunku 

• Pilot jest 
rozładowany 

• Pilot jest zepsuty 

• Wyceluj w czujnik 
panelu przedniego 
i spróbuj ponownie 

• Wymień baterie 
• Odeślij urządzenie 
do konserwacji 

 
Podręcznik użytkownika Android 9 
Szczegółowy opis, jak korzystać z systemu operacyjnego Android 
znajduje się na stronie internetowej: http://support.google.com 

 
Potrzebujesz porady nawet po przeczytaniu niniejszej 
instrukcji obsługi? 
Najpierw należy przeczytać „Najczęściej zadawane pytania“ pod 
adresem:  www.evolveo.com lub skontaktować się z pomocą 
techniczną firmy EVOLVEO. 

 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w 
autoryzowanym punkcie serwisowym dla produktów EVOLVEO 
(więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko 
uszkodzenia centrum multimedialnego i utraty gwarancji. 

 
Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków: 
• używania urządzenia do innych celów, niż do jakich go 

zaprojektowano 
• instalacji innego oprogramowania sprzętowego, niż to, które 

w urządzeniu zainstalował producent lub to, które można 
pobrać ręcznie lub automatycznie z oferty urządzenia, 

• uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem; 

• szkody spowodowanych elementami środowiska 
naturalnego, takimi jak ogień, woda, elektryczność 

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


 

statyczna, przepięcia itd., 

• szkód w następstwie napraw dokonywanych przez osoby 
nieposiadające odpowiednich kwalifikacji 

• uszkodzenie pieczęci gwarancyjnej lub nieczytelny numer 
seryjny urządzenia. 

 
 
 

Utylizacja: Symbol przekreślonego pojemnika na 
produkcie, w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach 
informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie 
produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory 
utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach 
selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów 
wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. 

 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Niniejszym spółka ABACUS Electric s.r.o. deklaruje, że produkt 
EVOLVEO MultiMedia Box C4 jest zgodny z wymaganiami norm i 
rozporządzeń właściwych dla tego typu urządzenia. Pełna treść 
Deklaracji zgodności znajduje się na ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 
 

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

Importer 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, 
Republika Czeska 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wygląd oraz specyfikacja techniczna 
produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com | 
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