
MINI PC TV BOX T9 ANDROID 8.1 ULTRAHD 4K, 4GB RAM DDR3, 32GB ROM, WI-FI, QUAD-CORE CPU, OCTA-
CORE GPU

 Banda recomandata: pentru o redare in timp real de pe internet recomandam utilizarea unei retele de internet cu o banda de
minim 2Mbps. Conectarea la o retea cablata: 
1. Conectati un capat al cablului de retea in portul LAN al unitatii iar celalalt capat la un port LAN al router-ului
 2. Porniti unitatea; selectati din meniul de setari optiunea “Cable Network” apoi bifati casuta corespunzatoare pentru a selecta
conexiunea la internet prin cablu 3. Daca router-ul functioneaza in DHCP unitatea va obtine adresa IP in mod automat.
Conectarea la o retea Wifi:  1.  Porniti  unitatea;  selectati  din meniul  de setari  optiunea “Wi-fi” si setati-l pe “ON” 2. Dupa

pornirea conexiunii wireless, va fi afisata o lista cu toate retelele disponibile. 3. Din lista de retele disponibile selectati-o pe cea la
care doriti sa va conectati. Daca reteaua este parolata vi se va cere introducerea parolei de conectare.
Interfete video disponibile: 
1. Conectarea la televizor prin intermediul cablului HDMI: daca televizorul este dotat cu interfata HDMI, puteti conecta unitatea
la televizor prin intermediul cablului HDMI. Dupa conectare,  porniti unitatea si televizorul. LED-ul albastru al unitatii  se va
aprinde iar pe ecran va aparea ecranul de pornire. Dupa cateva secunde de incarcare pe ecran va fi afisata pagina principala a
dispozitivului de unde puteti accesa toate functiile disponibile.
 2. Conectarea la TV prin intermediul cablului AV: conectati unitatea la televizor prin intermediul cablul AV din pachet. Porniti
televizorul si setati-l pe modul AV ai apoi porniti unitatea. LED-ul albastru al unitatii se va aprinde iar pe ecran va fi afisat
mesajul “ Andorid Smart TV Box”. Dupa cateva secunde de incarcare pe ecran va fi afisata pagina principala a dispozitivului de
unde puteti accesa toate functiile disponibile.
 Setari video: 1. Setarea rezolutiei: la prima utilizare a dispozitivului va rugam sa setati rezolutia corespunzatoare pentru a obtine
o imagine optima – in meniul de setari selectati optiunea “Display” apoi “Output resolution” in cazul conexiunii HDMI. Pentru
setarea rezolutiei imaginii in cazul conexiuniii cu cablu AV din meniul de setari selectati optiunea “Display” apoi “AV Output”

pentru a seta rezolutia corespunzatoare. Setarea dimensiunii imaginii: dupa setarea rezolutiei, marginile imaginii vor fi taiate sau
vor avea un chenar negru. Pentru a elimina aceasta problema, in meniul de setari selectati optiunea “Display” -> “Aspect Ratio”
apoi apasati tastele ◄► de pe telecomanda pentru a selecta dimensiunea potrivita.
Pentru a instala aplicatii noi pe dispozitivul cu sistem de operare Android puteti proceda in 2 moduri: 1. Conectati dispozitivul la
reteaua de internet, accesati Android Market, Play Store sau App Store, descarcati si instalati aplicatiile dorite.
2. Copiati aplicatiile (.apk) dorite de pe un calculator pe o memorie USB si conectati-l la dispozitivul dumneavoastra cu Android.
Din pagina principala selectati “Explorer” pentru a vizualiza toate fisierele si directoarele de pe memoria USB. Gasiti si selectati
aplicatia dorita pentru a accesa interfata de instalare, apoi selectati optiunea “install” pentru a instala aplicatia. Imaginile de mai
jos ilustreaza instalarea aplicatiei “Android Market”.
Dupa instalare apasati butonul “Done” pentru a reveni la interfata principala unde puteti vedea toate aplicatiile instalate. Pentru a
sterge/dezinstala o aplicatie procedati in felul urmator: accesati meniul de setari -> aplicatii, in dreapta va aparea o lista cu toate

aplicatiile instalate. Selectati aplicatia dorita pentru a accesa interfata de dezinstalare.
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