Používateľská príručka XORO HST250

Nastavenia
Prosím, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
!Použite vysoko kvalitný, dobre tienený kábel HDMI pre sledovanie v najvyšších rozlíšeniach obrazovky.
Táto užívateľská príručka obsahuje kompletné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto IP Boxu. Vysvetlivky
symbolov:
Výstraha
Označuje dôležité upozornenie.
Tips
Označuje ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.
MENU
Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo IP Boxu. (Bold characters)
Presunúť do
Predstavuje položku menu vnútri okna. Kurzívou

Príslušenstvo
!pokyny na

inštaláciu

!
!1 Diaľkové ovládanie
!2x batérie

(typ AAA)

!
!napájací adaptér

Výstraha:

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, elektricky krátkodobo
skratovať, kombinovať či používať s inými typmi batérií.

1.5 Použitie externého USB zariadenia
!Odporúča sa

použiť USB 2.0 zariadenie pre ukladanie dát alebo vyšší. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s
2.0 USB, prehrávanie a ďalšie multimediálne funkcie IP Box nemusia fungovať korektne.
! XORO nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadeniami, ako sú webové
kamery, klávesnica, myš zariadenia, zariadenia pre ukladanie dát.
!
XORO nemôže zaručiť dokonalú prevádzku, keď sú HDD a webová kamera s ú č a s t n e v p r e v á d z k e .
!Ak sa chystáte používať externé USB pevné disky (HDD), prosím zvážte, že
špecifikácie môžu byť vyššie ako podporovaný výkon vašej IP Box (max. 5 V / 500 mA). Ak áno, prosím
pripojte USB HDD do externého napájacieho adaptéra.
!Odporúča sa neukladať dôležité informácie do pamäťových zariadení USB používané s IP Box.
Pred použitím s touto IP Box vždy urobte zálohy dát na pamäťové zariadenie USB.

VÁŠ IP BOX
Prednadstavený PIN:
0000
Predný panel
1. Power switch
2. Stavový indikátor:
3. IR senzor:

Pre prepnutie IP Box medzi režimami ON / Standby.
Indikuje stav zapnúť alebo vypnúť režim.
Prijíma Standby / On signálu z diaľkového ovládača.

Zadný panel
1. S / PDIF Na pripojenie digitálneho Dolby zosilňovača.
2. LAN Ak chcete pripojenie k smerovaču pomocou kábla RJ-45 siete.
3. HDMI Pre pripojenie IP Box k televízoru pomocou HDMI kábla.
4. PowerPre pripojenie dodávaného sieťového adaptéra 12 V.

Bočný panel
1. slot pre SD kartu
2. USB:

Ak chcete vložiť voliteľnú SD kartu.
Pre pripojenie USB zariadení ako: myš / klávesnica / zariadenie pre ukladanie d

Diaľkové ovládanie
1. q
2. !
3. ASPECT
4. FAV
5. TV / RADIO Nofunkcie
6. COL NAŠE Tlačidlá
7.
8.
9.
10.
11. Tú
12. OK
13. VOL + / VOL14. PG + / PG15.
16.
17. 0-9

Ukazuje IP Box ON / Standby
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prepína nastavenie obrazovky "AUTO" a "plné".
bez funkcie
Rôzne funkcie v režime menu
Otvára výber tapiet
Slúži na návrat do ponuky Android
Vráti sa do predchádzajúcej ponuky alebo ukončí App
Posunutie kurzora hore / dole v ponuke
Pohyb v ponukách alebo zmení hodnoty nastavenia v
menu
potvrdí výber
Zvyšuje / znižuje hlasitosť
Prepne na ďalší / predchádzajúci stránok
Prepne do nedávno sledovaných aplikácií
Zapne funkciu vzduch myši zapnúť alebo vypnúť.
vstupná číselná hodnota
5

18. Bezfunkcie
19. EPG
Bez funkcie
20. SUB
Bez funkcie
21. 4
Bez funkcie
22. T XT
Bez funkcie
23. AUDIO
Bez funkcie
24. 7
Preskočí na predchádzajúci súbor počas prehrávania.
25. 12
Začína/obnoví prehrávanie
26. 3
Zastaví prehrávanie multimediálnych súborov
27. 8
Preskočí na ďalší súbor pri prehrávaní.
28. Štandardná klávesnica QWERTY

Inštalácia batérií
Otvorte kryt na diaľkovom ovládači a vložte 2x AAA batérie do priestoru.
Správna poloha batérií polárneho diagramu je znázornené vnútri priestoru pre batérie.
1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zatvorte veko.
Výstraha:

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, elektricky krátkodobo
skratovať, kombinovať či používať s inými typmi batérií.

Obr. 5

Angličtina

Pripojenie
základné pripojenie
a. Jeden koniec kvalitného HDMI kábla k výstupu HDMI na vašom prijímači a
Druhý koniec k vstupu HDMI na televízore.
b. Pripojte kábel LAN z vášho routeru / internetovým pripojením do vstupu RJ45 LAN.
c. Zapojte napájací kábel od 12V adaptéra a vložte adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky.

Pripojenie na internet
a. Pre najlepší výkon Odporúčame použiť káblové pripojenie k smerovaču.
b. Alternatívne môžete použiť in-vstavaný bezdrôtový adaptér pre pripojenie k internetu cez váš
bezdrôtový router.
Poznámka:

Uvedomte si, že rýchlosť internetu sa zníži múrmi alebo dlhé vzdialenosti
Medzi IP Box a smerovača pri použití bezdrôtového pripojenia. toto
povedie k nižšej kvalite video streamov z internetu.

Pripojenie k Audio zosilovaču
Použite optický S / PDIF výstup pre pripojenie IP Box k digitálnemu vstupu vášho systému Hi-Fi audio alebo
zosilňovač. V ponuke Android Audio môžete vybrať Digitálny audio možnosť aktivovať Dolby Digital audio
výberovým RAW alebo zakázať a vyberte PCM pre down mix do stereo audio.

Pripojenie bezdrôtovej myši alebo klávesnice *
Pre optimálne využitie v Android časti odporúčame použiť aj myš alebo bezdrôtovú myš pre
maximálnu voľnosť, okrem diaľkového ovládania. To umožňuje sledovanie a pretiahnutím funkcií, len
ako môžete urobiť na mobilných telefónoch.
Zapnite hlavný vypínač vypnuté a vložte myš alebo bezdrôtovej myši hardvérový kľúč do jedného voľného USB
sloty. Prepnite hlavný vypínač späť On . Prístroj bude automaticky rozpoznaný a môžete začať
jeho používanie.
Rovnakým spôsobom môžete použiť klávesnicu. * To bude písať informácií (webové adresy,
vyhľadávanie) oveľa pohodlnejšie.
* Nie je súčasťou balenia.

Pripojenie webovej kamery USB *
Ak chcete robiť snímky, alebo hovoriť s ostatnými ľuďmi a pozerať sa videokonferencie aplikáciamTMi a,ko je Skype
môžete pripojiť webovú kameru USB s vstavaným mikrofónom Android IP Box.
Stiahnuť a nainštalovať najnovšiu novú grafickú aplikáciu z obchodu ako prvý. Potom prepnúť hlavný vypínač Off
a vložte webovej kamery USB konektor do jedného z voľných USB slotov. Prepnite hlavný vypínač späť On .
Webová kamera bude automaticky rozpoznaný a môžete začať používať.
* Nie je súčasťou balenia.

PRVÁ INŠTALÁCIA

Tento postup umožní you užiť a nastaviť svoj Android IP Box len s afEW kroky. to je
Odporúča sa Follow Prvá inštalácia krok za krokom, To vás prevedie základným
inštalácií.
Krok 1: Jazyk
Vyberte preferovaný jazyk na obrazovke menu. Použite TU k zmene
jazyk a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie výberu.
Krok 2: Rozlíšenie
Vyberte rozlíšenie obrazovky dávate prednosť. Východisková hodnota je Automatic , čo
Už ukazuje najlepšie nastavenie pripojenej obrazovky. Stlačením tlačidla OK potvrďte
Váš výber a IP Box bude nasledovať. Banner Zdá sa, že potvrdenie
Nové nastavenie výberom OK znova .Confirm s tlačidlom OK . Ak nechcete vidieť
banner okamžite, počkajte niekoľko sekúnd a obrazovka sa vráti do svojej
predchádzajúci stav. Potom skúste iné rozlíšenie.
Krok 3: Veľkosť obrazovky použite
nastaviť veľkosť obrazovky, takže to presne hodí na obrazovku, ktorú sú
používate. Stlačte OK pre potvrdenie.
Krok 4: Sieť
Ak ste už pripojili kábel Ethernet k smerovaču, vo väčšine
Prípady prístroj automaticky nájde správne nastavenie a skočí priamo do

Krok 5 . Ak ste nepripojili ethernetový kábel, ale radšej pomocou WLAN,
vyberte WLAN a stlačte tlačidlo OK pre otvorenie menu pomocou dostupných bezdrôtový
siete. Použite
vyberte svoju sieť a zadajte kľúč alebo heslo.
Na 0 ~ 9 tlačidla na diaľkovom ovládači môže byť tiež použitý pre zadanie.
Krok 5: Dátum a čas :
Ak ste úspešne pripojení na Internet v kroku 4 , bude táto obrazovka
automaticky zobrazí dátum a miestny čas. V prípade potreby si môžete vybrať
položka ju ručne upraviť.
Potom, čo boli vykonané vyššie uvedené kroky prijímač prejde do prevádzkového režimu a ukázať domov
obrazovka. Teraz môžete používať a užite si to!

Ako používať platformu Android

Táto kapitola popisuje, ako používať platformu Android. Po zapnutí IP Box Home otvorí.
Ikony aplikácií, ktoré uložíte v zásobníku zostanú viditeľné na každom domovskej obrazovke. Všetky ikony aplikácií v
sú trvalé. Stlačením vidieť všetky svoje aplikácie a widgety. Prostredná vašej domovskej obrazovke pojme Aplikácie
a miniaplikácie ikony, rovnako ako zložky. Ak chcete otvoriť aplikáciu, priečinok alebo widget, kliknite na j

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

To plne využiť platfo AndroidORM vám fi najprv nutné pripojenie k Internetu Setup. Ak ste vynechal
toto nastavenie v kroku 4 časti prvej inštalácii môžete nastaviť toto pripojenie voľbou Nastavenie z
Úvodná obrazovka a stlačte tlačidlo OK . Vyberte sieť a stlačte tlačidlo OK znova. V tomto menu si môžete nastaviť, č
chcem sa pripojiť cez WLAN alebo LAN (kábel). Ak odstránite kábel LAN alebo to nedáva'T pripojiť k internetu router
Zobrazí sa výber WLAN. Stlačením tlačidla OK sa kon fi rmy a otvoriť a vyberte sieť. vstúpiť
a ukladať passwords alebo brány porty tu. Passwords a nastavenie IP sú poskytované By vašich
poskytovateľa Internetu (alebo in-house router). Objaví sa správa infORM o úspešne vykonanej inštalácii.
Stlačte , až sa vrátite na úvodnú obrazovku.
Keď boli nainštalované všetky nastavenia, vyberte Browser a prESS OK prístup k Internetu.
Turna vášho bezdrôtového ďalej a pripojiť ho k bezdrôtovej sieti
Ak bola pri prvej inštalácii pridaný bezdrôtová sieť, WLAN je zapnutá
automaticky.
1. kliknite na ikonu nastavenia S í n O n H ome Ø Ra ll Apps s creen.
2. Kliknite na ikonu Mor e a potom vyberte WLAN.
Posuňte prepínač WLAN, ktorá je na str osiať iónu. Zariadenie vyhľadá dostupné bezdrôtové siete a
zobrazí mená tých, ktorí zistia. Zabezpečené siete sú označené ikonou # . Pokiaľ prístroj nájde
Sieť, ktorá ste pripojili k už skôr, že sa k nemu pripája.
3. Kliknutím na názov siete a zobraziť ďalšie podrobnosti alebo sa k nemu pripojiť. Ak je sieť zabezpečená, budet
vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení. (Požiadajte správcu siete pre podrobnosti.)
Ak chcete zmeniť nastavenia siete, kliknite a podržte názov siete.
Zabudnúť na wireless siete
Môžete si vytvoriť prístroj zabudnúť detailoch bezdrôtovej siete, ktoré ste pridali, pokiaľ sa
Nechcete, aby vaše zariadenie automaticky, alebo či ide o sieť, ktorá používate už k nemu pripojiť.
1. Zapnite WLAN, ak je tomu tak už nie je.
2. Na obrazovke nastavení WLAN, kliknite na názov siete.
3. Kliknite na Forge t v th e dialógu, ktorý sa otvorí.

Pri pripojení k bezdrôtovej sieti, zariadenie USB získa sieťovú adresu a ďalšie
informácie, ktoré potrebuje zo siete pomocou DHCP.

Webový prehliadač
Kliknutím na Browser ikonu v dolnej časti domovskej obrazovky, alebo na aplikačné ikony v spúšťači.
Prehliadač tiež otvorí, keď kliknete na webový odkaz v e-mailu alebo textovej správe. použiť
vyberte položku menu či webová adresa vyhľadávacieho poľa zadať adresu webovej stránky (URL) vášho želania.
Prípadne môžete stlačiť na tlačidlo simulovať
s funkciou myši. Stlačením tlačidla OK
Pre potvrdenie alebo
ísť ešte o krok späť. Môžete stlačiť viackrát tohto tlačidla, kým sa pre návrat do
Home obrazovka.

Galéria obrázkov

Kliknutím na galériu ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. V galérii prezentuje snímky uložené
na SD kartu alebo pamäťové zariadenie USB, vrátane obrázkov, ktoré boli stiahnuté z
web alebo na iných miestach, alebo že sú uložené vo webových albumov. Môžete tiež upravovať obrázky na vašom
zariadení a zdieľať ich s priateľmi. Stlačením tlačidla sa nezastaví, kým vás k návratu do domovskej obrazovky.

Zobrazenie a prezeranie obrázkov
1. Otvorte album v G aller w i-ty kliknutí myšou alebo stlačte tlačidlo OK na jednej zo zložiek / obrázky.
2. V galérii Zložka sa otvorí a na hornej časti tejto obrazovky môžete zvoliť zobrazenie obrazu mriežke
Zmena medzi Fil m pásku alebo Gri d vie w.
3. Vyberte obrázok, ktorý chcete zobraziť v plnej výške na obrazovke.
4. Pomocou teraz ú krokovať kolekcia obrázkov.
5. Ak chcete spustiť prezentáciu môžete stlačiť tlačidlo OK ešte raz.
6. Kliknutím priblížiť alebo vzdialiť.
7. Môžete volať ďalšie funkcie, ako je Rotácia, Edit, plodina a prezentáciu nastavenia sa .

Video prehrávač
Kliknite na video prehrávač ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK .
Vyberte video a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie videa. Video prehrávač predstavuje video na
SD karta alebo pamäťové zariadenie USB, vrátane videa, ktoré boli stiahnuté z webu alebo
prúdili z iných miest.

Hudobná knižnica
Kliknutím na hudobný ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Ak ste skopírovali hudbu do svojho SD
karta alebo pamäťové zariadenie USB a pripojené úložné zariadenia SD kartu alebo USB k jednému z portov, ho
vyhľadá hudobné súbory a vytvoriť katalóg vašej hudby, na základe informácií o jednotlivých súboroch
ktorý je uložený v súbore sám. V závislosti na počte súborov môže trvať od niekoľkých sekúnd
pár minút. Keď je katalóg dokončené, otvorí sa obrazovka hudobnej knižnice s kartami, takže môžete
kliknite pre zobrazenie vašej hudobnej knižnice zoradená podľa interpretov, albumov, skladieb alebo zoznamov sk
počúvať a stlačte tlačidlo OK .

Správca súborov

Kliknite na File Manager ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke, potom press OK . V tomto menu
môžete vidieť zložky a fi les na externej a internej pamäte. Ak chcete, môžete odstrániť, Edit, Kopírovať
fi les a vložiť tie, ktoré majú inú fSociálna oblasť. Tiež kopírovať z vonkajšej a vnútornej pamäte alebo naopak.

S odkaz pre streamovanie z iného zariadenia

Kliknutím na S odkaz ikone v spúšťači alebo na domovskej obrazovke.You účelne moci
pripojiť svoj mobilný telefón alebo tablet s vaším TV s plochou obrazovkou sa pozerať na obrázky, videá a hudbu z
tieto zariadenia. You musí byť tiež inštalovať aplikácie z obchodu na týchto zariadeniach, aby bolo fungovanie.

Obchod

Kliknutím na Store ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke.Po otvorení Store pre fi RST
Doba, prosím prečítať a prijať podmienky služby, aby aj naďalej,
Musíte si vytvoriť účet Google alebo pred môžete zadať svoj existujúci účet a heslo
použite Store. Táto ponuka vás prevedie jednotlivými krokmi. Akonáhle ready môžete začať používať Store
trh podľa nasledujúcich krokov.

Aplikácie
Prehliadať alebo usporiadavať aplikácie
Môžete prechádzať pre aplikácie podľa kategórií a triediť ich rôznymi spôsobmi.
1. Kliknite na kategóriu najvyššej úrovne, ako je napríklad pps o r G Ames. Kliknutím na podkategóriu zobraziť svo
2. Prejdite na zobrazenie podkategórie a kliknite na ten, ktorý chcete preskúmať. Kliknite pre zobrazenie top zapl
Najlepším hráčom zadarmo alebo najnovšie aplikácie v tejto podskupine. Kliknutím na aplikáciu pre otvoreni
3. Kliknite na tlačidlo nahor P podporu, Top f ree alebo j ust do tak rt podkategóriu ďalšie.

Hľadanie aplikácií
1. Kliknite na S earch aj con v pravej hornej strane obrazovky
2. Zadajte, čo chcete hľadať a kliknite na more RCH AGA v. Môžete zadať všetky alebo len jej časť
Názov aplikácie alebo opis alebo meno vývojárov, ktoré chcete hľadať. Keď ty
nájsť aplikácii sa vám páči, môžete si ju nainštalovať na SD kartu alebo pamäťové zariadenie USB.
3. Kliknite na Searcy h výsledok OP en obrazovku s podrobnosťami o tejto aplikácie.
Obrazovka s podrobnosťami opisuje aplikáciu a obsahuje tlačidlá pre stiahnutie a vykonávanie ďalších
úloh. Môžete tiež stlačiť tlačidlo a zadať nastavenia .

Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu,
Nájdite aplikáciu, ktorú chcete otvoriť a jeho obrazovka s podrobnosťami. Na obrazovke s podrobnosťami o aplikáci
o to vrátane nákladov, hodnotenia a komentáre užívateľov a informácie o vývojárov. Kliknutím

stiahnuť a nainštalovať aplikáciu. (Pokiaľ ide o platenú aplikáciu, tlačidlo je označené cenou.) Počkajte, kým nie je
nainštalovaný a zobrazí "otvoriť" používať túto novú aplikáciu.

vytvorte Google WAlletTM účet
Môžete platiť za položky, ktoré kupujete od obchodu s Peňaženka Google TMÚčet. zriadiť
peňaženka GooTMgúlčetu pri prvom nákupe položky z obchodu alebo pred vo webovom prehliadači. Vo
M
webovom prehliadači prejdite na https://wallet.google.com/~~V nadviazať PTe
ňÚačžetn
.Ď
k alGšioeogle
možnosťou je nastaviť Peňaženka GooTgMleúčtu pri prvom používať svoj Android IP Box ku kúpe
položka zo skladu, keď budete vyzvaní na zadanie fakturačných údajov.
Výstraha:

Keď ste použili Peňaženka Google TM účet raz kúpiť aplikácie
Z Store , Android IP Box pamätá heslá. Pre to
Dôvodom, mali by ste zabezpečiť svoj Android IP Box zabrániť ostatným
používať bez vášho súhlasu.

Správa stiahnutých aplikácií
Po stiahnutí a inštalácie aplikácii, môžete pristupovať úložisko a zadajte názov aplikácie
znova. Tu si môžete ohodnotiť, zobraziť ju v zozname s ostatnými stiahnutých aplikácií a konfigurovať
automaticky a oveľa sám aktualizovať. Tiež máte možnosť odinštalovať.
Prípadne si môžete vybrať nastavenie , ďalšie nastavenia z domovskej obrazovky a kliknite na Apps . V tomto
Menu môžete vymazať dáta, vynútiť zastavenie, alebo dokonca odinštalovať vybranú aplikáciu.
Poznámka:

Dávajte pozor, čo robíte v týchto ponukách, pretože môže viesť k vymazaniu nastave
aplikácie alebo v užívateľských dát.

Naše stiahnuté aplikácie
Môžete si zobraziť zoznam aplikácií, ktoré ste prevzali z obchodu a použiť zoznam pre celý rad
účelov. Na domovskej obrazovke vyberte All App ikonu a stlačte tlačidlo OK vidieť nainštalované aplikácie.

Otvárať všetky aplikácie

Kliknutím na All Apps ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Toto menu zobrazuje všetky aplikácie
krátke odkazy na jednom alebo viacerých obrazoviek. Stlačením tlačidla raz a potom použiť TU vidieť všetky apli
môžete otvoriť ju stlačením tlačidla OK alebo stlačte tlačidlo pre správu aplikácií alebo prejsť priamo k nastaveni

Nadstavenie systému

Kliknutím na Nastavenie ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Toto menu umožňuje nastaviť všetky vaše
dôležité nastavenia, ako je sieť, Bluetooth, displej, zvuk, jazyk a ďalšie.

Sieť

V tomto menu môžete zmeniť alebo nastaviť pripojenie na Internet pomocou WLAN alebo LAN (RJ45 kábel). vstúpi
a ukladať heslá a / alebo brány porty tu.

Angličtina

Bluetooth

Táto ponuka umožňuje otvoriť BluetechOOTH hľadať detekcie ON alebo OFF , na nastavenie nových pripojení
s inými zariadeniami Bluetooth.
Ak máte radi, aby sa spojenie je potrebné otvoriť na oboch zariadeniach je táto funkcia. S potvrdením
podľa číselných tlačidiel urobíte zabezpečené pripojenie.

Display

V tomto menu si môžete vybrať preferovaný výstupné rozlíšenie HDMI, ktorý je podporovaný
pripojený televízor. AUTO režim automaticky vyberie najlepšie výstupné rozlíšenie kombinácia
(Takzvaný "handshake"). Select Screen upraviť , ak veľkosť zobrazenej obrazovky je trochu na veľké alebo príliš mal
pripojený obrazovka.

Audio

jan V tomto menu si môžete nastaviť správne nastavenie zvukového výstupu, ak ste chceli použiť Dolby zvuk pre prip
k digitálnemu zosilňovaču fi er,
TAu znie :
Szvoliť Na počuť zakaždým cvaknutie vzdialených tlačidiel ako kon fi rmácie. vybrať
O ff bez cvaknutím,
HDMI audio :
SvyvoleníOn ak chcete použiť aj pre zvukový výstup.
SvyvoleníO ff , ak nechceli použiť aj pre audio výstup, ale bude aw ucho, že žiadna
audio sa chystá TV obrazovky!
Digitálne audio :
Tže výber RAW dát odošle Dolby audio výstupy v závislosti na Above
nastavenia.
Voľba PCM poskytuje iba stereo na všetkých výstupov.

Jazyk
Vyberte jazyk OSD, ktorý sa bude používať pre menu na obrazovke.

Všeobecné

Toto menu umožňuje zmeniť názov vašej IP Box Xoro do druhého, nastavte pohotovostný režim Auto,
Prepnúť CEC ovládanie, Media skener zapnúť alebo vypnúť a meniť systémové heslo.

Pomenujte IP Box
Tento bod menu umožňuje zmeniť názov svojho Android IP Box na to, čo chcete, aby to bolo
uznaný ako podľa IP funkcie.

Automatický pohotovostný režim
Automatický pohotovostný režim pomôže znížiť spotrebu energie. Ak je nastavená na 30 minút / 1 hodina / 2 až 6 ho
Hodiny , IP Box sa prepne do pohotovostného režimu, ak nebude počas tejto doby prijímať žiadne príkazy. set Auto
Pohotovostný k Off pre vypnutie automatického pohotovostného režimu funkcie.
Poznámka:Niektoré aplikácie môžu udržať IP Box zapnutý a prepísať túto funkciu.

Systémový kód
Pre zmenu predvolený PIN kód 0000 do druhého, najprv zadať aktuálne používaný PIN a potom zadajte
Nové časy PIN 2X.

info (O)

Výberom tejto ponuky viď technické podrobnosti o IP Box ako názov modelu, verzia softvéru, WLAN MAC
adresa, Ethernet MAC adresa, IP adresa a sériové číslo. Môžete tiež nájsť možnosti pre upgrade
softvér a obnoviť všetky nastavenia späť na továrne východzie .

Aktualizácie
Čas od času môžete skontrolovať, či je vylepšená verzia softvéru k dispozícii. To môže byť
kontrolované a stiahnuť z našich webových stránkach www. Xoro . de . Zadajte typové číslo do prevádzky
Podpora na našich webových stránkach. Ak tam je vylepšená verzia softvéru si môžete stiahnuť súbor a skopírovať
že do koreňového adresára USB zariadenia. Akonáhle pripravení vložiť zariadenie USB k jednému z voľných slotov U
Android IP Box. Vyberte Miestne aktualizácie a vyberte zariadenie USB a aktualizačný súbor. Stlačte OK a
Upgrade proces začne.
Prípadne si môžete vybrať Online aktualizácia aktualizovať softvér priamo zo servera online.
Táto služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Prosím, skontrolujte informácie od svojho miestneho predajcu

Info:

Aktualizácia resetovať Android IP Box späť do továrenského nastavenia. činiť
istí, že urobíte zálohu aplikácií, alebo poznámku aplikácie, ktoré majú
stiahnuté skôr.

Výstraha:Počas procesu inovácie a inštalácie, nevypínajte hlavný vypínač!
Počkať, kým sa Android IP Box reštartuje a automaticky reštartuje.

Výrobné nadstavenia
Vyberte túto možnosť iba v prípade, že chcete obnoviť všetky nastavenia späť na továrenské nastavenia. Všetky oso
TM účet,
vymazané z internej pamäte skladovanie, vrátane informácií o účte Peňaženka Google
ďalšie účty, nastavenia systému a aplikácií a stiahnuté aplikácie. Pri nulovania Android IP Box,
aktualizácia systémového softvéru ste stiahli a nainštalovali nebudú odstránené.

Android nadstavenia

V tomto menu môžete nastaviť, upraviť a zmeniť mnoho nastavení Android časti, ako ste zvyknutí
aby zo svojho tabletu alebo smartphonu. Všetky základné funkcie možno upraviť podľa WLAN, Bluetooth, Ethernet,
Zvuky, displej, skladovanie, oprávnenia a správu nainštalovaných aplikácií .

Riešenie problémov

Tu môže byť veľa dôvodov, ako použiť vždy správnu funkciu Android IP Box. V prípade, že IP Box robí
nefunguje podľa očakávania, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, Ak sa po vykonaní týchto operácií

IP Box stále nefunguje dobre, cONTAKTNÉ svojho predajcu alebo servisné stredisko vo vašej oblasti alebo napísať ePokiaľ dôjde k problémom, fi rst skontrolovať, či je to spôsobené aplikáciou. Try vymazať dáta alebo
odobrať aplikáciu a skontrolujte, či to vyrieši problé. Prosím, zadajte Nastavenia - Aplikácie - (vyberte príslušnú aplikáci
- Vymazať dáta a potom sa vrátiť do menu a test, či je všetko opäť funguje.
Ak tomu tak nie je úspešný môžete vykonať nové nastavenie IP Box späť do továrenského nastavenia a skúste znova
kapitole 6.7.2tohto návodu na obsluhu.
varovanie :

Neotvárajte kryt IP Box. Táto akcia spôsobí poškodenie záručnej pečate
a záručné opravy budú zamietnuté.

Problém Možné r
Diaľkové ovládanie nie je
Pracovné. vzdialený LED
bliká 15 sekúnd po
stlačením tlačidla.

Eason Náprava
Je vybitá batéria Diaľkový
ovládač je nesprávne
zameraná. USB
Adaptér diaľkového ovládania
bola odstránená.

vymeňte batérie Zamerajte diaľkový
ovládač na OV Box, alebo skontrolovať,
či nič nezakrýva cesta k prednej strane
IP Box. Insert adaptér USB patriace do
skupiny diaľkový ovládač.

Niektoré tlačidlá na diaľkovom ovlFád
un
ačkicia Air myš
ovládanie nefungujú
aktivovaný

lis
OFF.

Nie je možné zapnúť IP Box

Napájací adaptér nie je
pripojený k zásuvke 230 V.
alebo 12 V zásuvka do IP Box.

Skontrolujte, či elektrická energia
Konektor je úplne
zapojený do zásuvky DC
IP Box.

Žiadne menu alebo signál z
Android IP Box na televízore

Chybný vstup na televízore Skontrolujte, či je správne HDMI
je vybraný vstup na HDTV.
Tieto spoje sú neurobil
správne.
Kvalita pripojené
káble je nedostatočná.

Žiadne pripojenie k internetu /
činnosti

prejsť túto funkciu

Uistite sa, že spoje
sú vykonané správne a sú
dobre priliehajúce k pripojený
vstup výstup.
Skontrolujte, či je kvalita všetkých
Káble je dobrá. Znova pripojiť všetky
káble medzi IP Box a
televízor.
Skontrolujte, či bezdrôtové
Sieť je pripojená a
bezpečnostný kľúč pre šifrované
Sieť je správne.
Uistite sa, že zvolíte
Správne nastavenie IP adresu.

Problém Možné r

Eason Náprava

Niektoré HDTV nemožno zobraziť
celý záber

IP Box vypne po 3
hodín bez povelov
diaľkový ovládač
Zabudli ste kód PIN

HDD externý USB áno
nespustí.

Nastavte pomer strán obrazu na vašom
HDTV ako automatická alebo zmena
veľkosť obrazovky v systéme
Ponuka.
úsporných Auto
Zapnite úsporný režim Auto
pohotovostného režimu sa aktivujefunkciu vypnúť, ak si to nepáči.

Predvolený PIN je 0000

Spotreba energie je
príliš vysoká.

CONTAKTNÉ na miestne servisné
Horúca linka alebo poslať e-mail na odber
podpora prostredníctvom www. Xoro . de
Pripojte extra silu
napájací adaptér k USB
HDD zariadenie.

