
                                 Android Tv 918 
Continut pachet: 

Dispozitiv x1 

Cablu HDMI x1 

Incarcator x1 

Telecomanda x1 

Manual de utilizare x1 

Utilizare: 

Conectarea si pornirea unitatii: 

Luati,de exemplu,iesirea HDMI si folositi cablu pentru a vizualiza imaginile,conectand cele trei 

porturi AV,R,L daca folositi AV. 

 Conectati cablul de alimentare si cel HDMI; 

 Pornire: Apasati butonul de pornire; 

 Comutati calea de semnal Tv: alegeti canalul HDMI pentru conectare,apoi folositi 

telecomanda televizorului ; 

 Standby: apasati butonul de pornire al dispozitivului sau butonul de pornire al 

telecomenzii si dispozitivul va functiona in continuare; 

 La inceput: 

1. Apasati fuselajul butonului de pornire  sau butonul de pornire al 

telecomenzii,dispozitivul va intra in standby. 

2. Apasati fuselajul butonului de pornire sau butonul de pornire al telecomenzii timp 

de 10 secunde si dispozitivul se va inchide. 

Interfata principala: 

Informatia va aparea pe dispozitiv dupa ce il porniti ,intrati in interfata principala mai tarziu. 

Apasati pe “Lista aplicatii” si vor fii afisate toate aplicatiile. 

Butoane/Taste: 

Tasta de intoarcere: pentru iesirea din orice interfata,apasati tasta de intoarcere; 

Tasta pentru interfata principala: pentru iesirea din orice interfata,apasati tasta aceasta si va 

afisa interfata principala; 

Tasta pentru sreenshot: apasati tasta aceasta pentru a salva afisajul ecranului,ca poza; 

Tasta pentru volun (-): folositi tasta pentru a da volumul mai incet; 

Tasta pentru volum (+): folositi tasta pentu a da volumul mai tare; 

Butonul de oprire: apasati butonul pentru a inchide dispozitivul; 

Tasta de ascundere a barei de stare: apasati tasta pentru a ascunde bara de stare. 

Bara de stare: 

In dreapta-jos,pe ecran,este afisat ecranul principal,Card de memorie,Timp,Wi-Fi,descarcarea 

softului s.a.m.d. 



Cand apasati pe bara de stare,va fi afisat meniul.Apasati pe butonul de setari dindreptul fiecarei 

coloane si vor fi afisate mai multe setari. 

Setari: 

Setari Wi-Fi: 

Intrati in setari -> Wi-Fi,apasati pe hotspot-ul wifi,la care doriti conectarea,introduceti parola 

afisata pe router-ul wireless. 

Setari Internet: 

1. Accesati internetul prin cablu,introducand cablud de internet in dispozitiv. 

2. Intrati in dispozitiv -> Internet,activati internetul din caseta “on/off” 

Instalare/dezinstalare soft: 

Folositi programul magazinului Google,instalati “unknown source”(sursa necunoscuta),daca 

instalati programul pe care Google nu-l accepta. 

Instalare locala: 

Copiati toate aplicatiile descarcate pe cardul de memorie,hard drive sau alte echipamente. 

Deschideti “Instalarea aplicatiilor”,apoi apasati pentru instalare . 

Descarcarea instalarilor de pe Web: 

1. Descarcati aplicatia soft-ului de pe internet,descarcati toate programele si apasati 

“instalare”. 

2. Puteti descarca programele pe alt dispozitiv cu Android si le puteti copia ulterior pe 

dispozitivul Tv 198. 

Dezinstalarea programului: 

 Intrati in aplicatii -> administrarea aplicatiilor,apoi se va afisa o lista a aplicatilor 

instalate; 

 Apasati pictograma aplicatiei pentru care doriti dezinstalarea si va afisa o interfata 

pentru stergerea/dezinstalarea aplicatiei 

 Apasati “dezinstalare” pentru a finaliza dezinstalarea 

Vizualizarea clipurilor locale: 

Intrati in aplicatie -> apasati pe pictograma cu film -> selectati sa descarcati videoclipul si apoi 

deschideti directorul de redare 

Filme,Show-uri online sau live: 

Deschideti browser-ul si apoi introduceti adresa pentru a viziona online filme,alegeti filmul pe 

care doriti sa il vizionati si apasati tasta “play”. 

Poze,muzica,navigare pe internet,administrarea fisierelor: 

In aplicatii,apasati pictograma pentru imagine si apoi puteti accesa imaginile. 

In multimedia,apasati pictograma cu boxa,apoi apasati pe oricare melodie,pe care doriti sa o 

ascultati. 



Muzica online: instalati soft-ul pentru a treia partitura de muzica,selectati melodia pe care 

doriti sa o ascultati si apasati tasta”play”. 

Navigarea pe internet: 

Intrati in browser -> introduceti site-ul pentru a putea naviga pe internet pe ecran mare. 

Apasati “X” pentru a inchide pagina web curenta; <-/-> pagina anterioara/urmatoare; “+” 

pagina noua;         adaugati adresa web la favorite;      cautati site-ul web;  

Fisier de explorare: 

Intrati in fisierul de explorare ,programul are caracteristiti puternice de administrare a fisierelor 

si poate clasifica si administra fisierele din memoria dispozitivelor,cum ar fi: Card de memorie, 

Dispozitive USB,puteti copia,taia,sterge sau redenumii fisierele. 

Setari limba: 

Intrati in instalare –> metode de introducere si limba,alegeti limba pe care o doriti. 

Schimbarea metodei de introducere: 

Cand doriti sa schimbati continutul,puteti seta metoda de intrare,pe care o doriti,apasati click 

pe oricare dintre metodele de intrare,apoi pe bara de stare din dreapta-jos,vor aparea diferite 

metode de intrare care sunt deja instalate si puteti selecta una din ele. 

Rezerva si resetare: 

Butonul de resetare implicita,va permite sa resetati rezerva TV-BOX si politica de revenire 

prevazuta la valorile implicite in configuratiile rezervei. 

 

 


