РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
STB X96 MINI AMLOGIC S905W

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основни:
Модел: X96mini S905W
Операционна система: Android 7.1.2
Процесор (марка): Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53
Ядра: четери ядрен
Видео карта: Mali-450MP
Памет: DDR3 2GB
Твърд диск: 16GB
Видео:
Видео декодер
VP9 Profile-2 up to 4K*2K
H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4K*2K@
H.264 AVC HP@L5.1 up to 4K*2K
H.264 MVC up to 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 up to
WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
MPEG2 MP/HL up to 1080P@60fps
MPEG1 MP/HL up to 1080P@60fps
RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Low latency 1080P H.264 60fps encoder
HDR10 and HLG HDR Video Processing
Видео формати *.mkv,*.mpg,*.wmv,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm and *.jpg file formats
Independent JPEG and H.264 encoder with configurable performance/bit-rate
JPEG image encoding
H.264 video encoding up to 1080P@60fps with low latency
Аудио
MediaCPU с DSP аудио обработка
Поддържа MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg и 7.1 / 5.1 down-mix
Вграден стерео аудио DAC
Вграден цифров аудио вход/изход SPDIF / IEC958 и PCM
Поддържа едновременно двуядрен аудио стерео канал с комбинация от аналогови + PCMo или I2S + PCM
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1. КОМПЛЕКТЪТ
KОМПЛЕКТЪТ
СЪДЪРЖА:
СЪДЪРЖА:
1 бр. STB устройство X96 Mini Amlogic S905W
1 бр. HDMI кабел
1 бр. мрежови кабел/UTP
2 бр. батерии за дистанционното
1 бр. захранващ адаптер

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не блокирайте или покривайте вентилационните отвори на устройството.
Използвайте само захранващият адаптер, който е в комплекта с устройството. Употребата на друг захранващ адаптер
може да доведе до повреда на самото устройство, токов удар или пожар.
Захранващият адаптер е предназначен за употреба само с устройството, употребата му с други устройства и уреди
може да доведе до опасност от пожари и токови удари.
Захранващият адаптер трябва да бъде поставен и монтиран така че да се избягва триене, прорязване, износване,
прегъване, настъпване и пречупване. Не поставяйте предмети и други кабели върху захранващия адаптер.
Никога не разглобявайте, модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващият адаптер или устройството
сами.
В случай на повреда или проблеми със устройството:
- Изключете захранващията адаптер от електрическата мрежа
- Свържете се с оператора за помощ и инструкции
Никога не се опитвайте да отстранявате повреди сами!
Поставяйте устройството на равна, твърда, стабилна повърхност.
Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Дръжте устройството далеч
от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина. Не поставяйте или не съхранявайте устройството
навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашаване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари,
вибрации, висока температура или влажност. Не пипайте с мокри ръце.
Не поставяйте предмети в отворите на устройството.
Внимавайте да не разлеете течност върху устройството.
Устройството не е удароустойчиво.
При почистване винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа. Използвайте само суха кърпа.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Дръжте устройството далече от домашни любимци и деца и не позволявайте на деца да използват устройството без надзор.
Не използвайте неизправни кабели, батерии или адаптери с устройството.
Не нарушавайте целостта на устройството или захранващия адаптер.
Избягвайте контакт на устройството с магнити.
Не претоварвайте контакта или разклонителя, в които устройството е включено.

УСТРОЙСТВО И СВЪРЗВАНЕ

Инфра червен
порт
HDMI
Аудио-видео изход (AV)
1.

Мрежови
порт
2.

Захранване
3.

ВАЖНО Е ДА СЛЕДВАТЕ СТЪПКИТЕ, КАКТО Е УКАЗАНО!
1. Включете HDMI кабелът в HMDI порта на STB
устройството и в телевизора. Ако нямате такъв порт на
телевизора, използвайте Аудио-видео изход (AV).
2. Включете мрежовия кабел в мрежовия порт на STB
устройството и в рутера.

UBS портове

3. Накрая включете захранващия кабел на STB
устройството в порта “Захранване” на STB устройството и
чак тогава го включете в електрическата мрежа.
microSD

Светлинен индикатор за включено устройство

Телекомът на София

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
STB X96 MINI AMLOGIC S905W

ДИСТАНЦИОННО

Вкл./Изкл. на устройството
[В предаване]
Превъртане назад
[В EPG]
Местене дни назад

Смяна на
канали

Меню с
канали
Програма / EPG

[В предаване]
Превъртане напред
[В EPG]
Местене дни напред

Избор на жанрове/
Връщане предишен екран/
Изход от функция “Превъртане”/
Изход от предаване при Catch up
Вход към
функция
“Превъртане”

Забележка: Част от бутоните са неактивни към момента и ще бъдат активирани поетапно.

МЕНЮТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
Можете да достъпите всички канали след натискане на
бутон ОК на дистанционното. Със стрелките и
можете да навигирате между каналите. С натискане на ОК
избирате канала, който искате да гледате.
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МЕНЮТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

EPG (Програма)
В менюто се влиза след натискане на бутон
на дистанционното. Можете да влезете в EPG само докато
гледате предаване на живо.

ИЗБОР НА ЖАНРОВЕ
В менюто се влиза след натискане на бутон
на дистанционното докато сте в живо предаване.
След натискане на “Жанрове”, можете да изберете
желания жанр и да видите всички канали, които влизат в
него, както и да навигирате между тях.

ПРОФИЛ
От меню “Профил” можете да зададете ПИН КОД за
достъп до каналите за въстрастни (фабричен ПИН 0000);
да обновите до последната софтуерна версия за
устройството и да изберете Wi-Fi мрежа, към която
устройството да се свърже.
Препоръчваме ви да използвате устройството с интернет
по мрежови кабел.
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Time-Shift
Каналите, обозначени с този символ , позволяват
превъртане на предавания в рамките на 2 часа.
Функцията се активира с натискане на дясна стрелка
на дистанционното. С натискане на стрелката надолу
се активира превъртането по секунди. С натискане на
лява и дясна стрелка, превъртате с няколко секунди.
Със стрелка нагоре се връщате в панела с бутони за
управление от менюто, където можете да превъртате през
по-големи интервали:
Превъртане
с 5 минути

Излизане от предаване в Time-Shift
За да се върнете към предаване в момента, докато сте в
Time-Shift режим, натиснете стрелката за назад
на
дистанционното и потвърдете.

Превъртане до начало и край на предаване.

Catch-Up
Каналите, обозначени с този символ , позволяват
връщане на предавания до 7 дни назад.
Функцията се използва при активно меню EPG с
натискане на стрелките на дистанционното. Всяко
натискане премества програмата с един ден напред или
назад. Можете да видите на коя дата сте най-горе на
екрана.

Излизане от предаване в Catch-Up
За да се върнете към предаване в момента, докато сте в
Catch-Up режим, натиснете стрелката за назад
на
дистанционното и потвърдете.
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ
Няма картина

Устройството е изключено
Телевизорът е изключен
Видеокабелът не е свързан

Няма звук

Звукът на устройството е намален
Звукът на телевизора е намален
Аудиокабелът не е свързан правилно

Дистанционното не работи

Не всички бутони имат функции
Дистанционното е твърде далеч
Дистанционното не е насочено към приемника
Батериите на дистанционното трябва да се
сменят

Екранът е черен и LED индикатора на
устройството мига

Изключете устройството, изчакайте 30
секунди и включете. Проверете HDMI
връзката.

За други проблеми можете да се свържете с нас на телефон 0700 35 035 на цената на един
градски разговор според тарифния ви план.
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