
MINI PC TV BOX X96 MAX, PROCESOR 2XS905 ANDROID 8.1 UHD 4K, 4GB RAM 
LPDDR4, 32GB ROM, QUAD-CORE 2GHZ 64BIT TELECOMANDA

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. Utilizarea unitatii 
pe post de router wireless virtual: Cand este conectata la internet prin cablu, unitatea poate fi utilizata 
ca si router wireless virtual. 1. Porniti unitatea. Asigurati-va ca in meniul de setari optiunea “Cable 
Network” este setata pe “ON”. 2. Intrati in meniul de setari, selectati optiunea “More” apoi bifati optiunea
“Virtual Wireless Router”. Daca doriti puteti seta o parola pentru aceasta retea. 3. Dupa toate aceste 
setari puteti utiliza unitatea pe post de router wireless virtual.

 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. Pentru a instala aplicatii noi pe dispozitivul cu sistem 
de operare Android puteti proceda astfel: 

Conectati dispozitivul la reteaua de internet, accesati Android Market, Play Store sau App 
Store, descarcati si instalati aplicatiile dorite. Dupa instalare apasati butonul “Done” pentru a 
reveni la interfata principala unde puteti vedea toate aplicatiile instalate.

Telecomanda
Posibile probleme :
Nu se deschide: verificati daca adaptorul este conectat
corect in televizor,apasati butonul on din telecomanda
Nu are imagine: conectati din nou cablul HDMI
Videoclipul nu are sunet: este posibil ca audio codec-ul
sa nu fie suportat de mini pc
Actualizare online: Deschideti “actualizare online”,iar 
daca este o actualizare pe server,puteti selecta 
descarcarea acesteia. Dupa ce s-a incheiat 
actualizarea,sistemul se va inchide si deschide 
automat. Retea: Wi-Fi – activati Wi-Fi-ul si acesta va 
incepe automat scanarea retelelor Wi-Fi din jur. 
Apasati “OK” pentru a alege reteaua dumneavoastra 
Wi-Fi si introduceti parola. Dupa autentificarea adresei 
IP,cand va fii afisata conexiunea,este disponibil Wi-Fi.


