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Vážený zákazník, 
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok EVOLVEO MultiMedia 
Box C4. Veríme, že vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti. Pred 
použitím zariadenia si prečítajte užívateľskú príručku. Android 
a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. 

 

Bezpečnostné inštrukcie 
• Zariadenie udržujte vo vodorovnej polohe. 
• Používajte priložený sieťový adaptér 
• Zariadenie umiestňujte ďaleko od zdroja tepla, aby ste 

zabránili jeho poškodeniu. 
• Zariadenie umiestňujte v dobre vetranom priestore 
• Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom a prašnom prostredí, aby 

ste zabránili požiaru a elektrickému šoku. 
• Ak sa zo zariadenia začne dymiť, alebo ak je z neho cítiť 

spálenina, ihneď ho vypnite a odpojte zo zdroja napájania. 
• Ak zariadenie dlho nepoužívate, sieťový adaptér odpojte zo 

zásuvky. 
• Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety. 
• Zariadenie nezapájajte do zásuvky mokrými rukami. 
• Zariadenie sami nerozoberajte ani neupravujte, aby ste ho 

nepoškodili. 
• Nepoužívajte poškodený sieťový kábel ani zástrčku. 

 
 

Zoznam príslušenstva 
• Android TV Box 
• Sieťový adaptér 
• Diaľkové ovládanie 
• HDMI kábel 
• Užívateľská príručka 



 
 

Hardvér 
Predný panel 

 

 

 
Bočný panel 

 

 

 

Zadný panel 
 

 



 
 

Diaľkové ovládanie 
 
 
 
 
Zapnutie/Vypnutie  

Náučné tlačidlá 
 

Prehrať/zastaviť 
Posledná stopa 

 
Hlasitosť+ 

 

Ďalšia stopa 

Nastavenie 
Domov 

Hlasitosť- 
 

Späť 

 

 
Šípky 

Zadajte 

 
 
 

Tlačidlo myši Menu 
 
 
 
 

Tlačidlo 
 
 
 

Stlmiť Vymazať 



 

 
 

 

Postup pri párovaní programovateľných 
tlačidiel diaľkového ovládača s diaľkovým 
ovládačom televízie: 
 

1) Na 5 sekúnd stlačte čierne tlačidlo „zapnutia“, dokým 
indikátor trvale nesvieti. 
 

2) Stlačte programovateľné tlačidlo, na ktoré chcete nahrať kód. 
 

3) Dajte proti sebe ovládače na vzdialenosť 3-5 cm tak, aby IR 
diódy mierili priamo na seba. Tento postup odporúčame robiť 
na stole, aby pri kopírovaní nedošlo k prerušeniu signálu. 
 

4) Na ovládači televízie stlačte a držte tlačidlo, ktorého funkciu 
chcete kopírovať, dokým dióda na programovateľnom 
ovládači 3x neblikne ako potvrdenie prijatia kódu. 
 

5) V prípade chyby pri nahrávaní kódu dióda blikne  5x - 
zopakujte proces. 
 

6) Pre ukončenie párovania stlačte ľubovoľné tlačidlo, mimo 
tých s funkciou programovania.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zapojenie systému 
Pri pripojení k televízoru, do zdroja, do siete a k ostatným 
zariadeniam postupujte podľa obrázkov a inštrukcií dole. 
Poznámka: Pred pripojením prepnite na všetky pripájané zariadenia 
(napríklad toto zariadenie a televízny zdroj) 

 
Pripojenie k televízoru: 
HDMI/AV kábel zapojte do HDMI/AV portu na Android TV   Boxe 
a televízore. 

 
Pripojenie k sieti 
Eternetový kábel zapojte do LAN portu Android TV Boxu a druhou 
stranu do LAN portu routera alebo eternetového portu domácej 
širokopásmovej siete. 

 
Pripojenie do zdroja 
Sieťový adaptér  zapojte  do  Android  TV  Boxu.  Po  zapnutí sa 
zariadenie automaticky spustí. 

 
Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši 
EVOLVEO MultiMedia Box C4 podporuje bezdrôtový štandard 
2,4 GHz pre pripojenie klávesnice alebo myši. 

 
Poznámka: Pred zapnutím prepnite vstup signálu TV na správny 
zdroj. 

 
Tip: Android TV Box podporuje aj Wi-Fi pripojenie. Choďte na 
Nastavenie-Sieť a vyberte správny SSID. Vyberte pripojiť a vložte 
heslo k Wi-Fi. 



 
 

Technické špecifikácie 
• 64-bitový štvorjadrový procesor ARM® Cortex ™ A55 
• ARM G31™ MP2 GPU procesor 
• Android 9.0 AOSP 
• HDMI 2,1, AV výstup, S/PDIF 
• 4 GB RAM, 32 GB úložná pamäť 
• 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 Eternet, Bluetooth 4.2 
• Micro SDHC/SDXC slot pre kartu (podpora max. 32 GB) 
• Prevádzková teplota 0 - 40 °C 
• vstup DC 5V, 2A 
• Adaptér AC100-240V, 50/60Hz 
• Spotreba energie <8W 

 

Riešenie problémov 
 

Problém Možná príčina Riešenie 
Po zapnutí sa 
displej 
nezobrazí 

Napájanie nie je 
pripojené alebo 
zásuvka nie je pod 
prúdom 

Pripojte zástrčku, 
ubezpečte sa, že 
elektrická zásuvka má 
normálne napätie 

TV ukazuje 
obraz, ale 
nepočuť zvuk 

• Zvukový kábel nie je 
pripojený. 

• Android TV  Box  je 
v TICHOM režime 

• Príliš stlmená hlasi- 
tosť 

• Opäť pripojte 
zvukový kábel 

• Stlačte tlačidlo 
stlmenia 

• Zvýšte hlasitosť 
Nedarí sa 
pripojiť k sieti 

• Pripojenie kábla nie 
je obvyklé 

• Wi-Fi je vypnuté 
alebo signál je príliš 
slabý 

• Znova sa pripojte 
k internetu 

• Reštartujte Wi-Fi 
alebo zmeňte 
polohu routera 



 
 

Porucha 
diaľkového 
ovládania 

• Diaľkové ovládanie 
ne je v správnom 
smere 

• Diaľkové ovládanie je 
vybité 

• Diaľkové ovládanie je 
pokazené 

• Namierte na senzor 
predného panela 
a opätovne skúste 

• Vymeňte batérie 
• Zariadenie pošlite 
na údržbu 

 
Užívateľská príručka Android 9 
Detailný postup, ako používať operačný systém Android, nájdete 
na webovej stránke: http://support.google.com 

 
Potrebujete poradiť aj po prečítaní tohto návodu? 
Najprv si prečítajte “FAQ -  často kladené otázky” na    adrese: 
www.evolveo.com EVOLVEO 

 
Záručný a pozáručný servis 
Opravy a servis možno robiť iba v autorizovanom servisnom mieste 
pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete 
multimediálne centrum poškodiť a prísť o záruku. 

 
• používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je 

navrhnuté, 
• inštaláciu iného firmware než toho, ktorý do zariadenia 

inštaloval výrobca, alebo toho, ktorý možno stiahnuť ručne 
alebo automaticky z ponuky zariadenia, 

• mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním; 
• škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, 

statická elektrina, prepätie atď., 

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


 

• škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou 
osobou, 

• poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné výrobné 
číslo zariadenia. 

 
 
 

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, 
v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch 
Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, 
batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať 
oddelene v rámci triedeného odpadu. Nedávajte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho odpadu 

 
 
 
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok 
EVOLVEO  MultiMedia  Box C4   spĺňa  požiadavky  noriem 
a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Plné 
znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na ftp:// ftp.evolveo.com/ce.  

 
Výrobca 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 
Bonham Strand, Sheung Wan 
Hongkong 

Dovozca 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01 
Česká republika 

 
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku 
sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. 
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