
                       Mini PC Android TV CS918 

 
Conectarea produsului: 
Conectarea la televizor HD: Conectati cablul HDMI la dispoztiv si apoi la interfata televizorului. 

Conectati-le,apoi apasati butonul de pornire. 

Conectarea la televizor normal: Conectati prin toate cele trei tipuri de conexiuni la 

televizor,marcate cu alb,galben si alb. Conectati portul DC si apoi apasati butonul de pornire. 

Depanare: 
Nu porneste:  

a) verificati daca incarcatorul este conectat corespunzator la sursa de energie electrica sau 

la televizor; 

b) apasati butonul de pornire al telecomenzii pentru a porni mini PC-ul. 

Fara imagine: 

a) reconectati cablul HDMI; 

b) verificati daca televizorul este pornit. 

Fara sunet sau sunet distorsionat: 

a) ajustati volumul; 

b) verificati daca difuzorul este conectat corect. 

Iesire digitala: 

a) vreificati conexiunile digitale; 

b) verificati daca amplificatorul dvs este setat corect. 

Dispozitivul nu raspunde la comenzile telecomenzii: 

a) indreptati telecomanda direct catre senzorul frontal al dispozitivului; 

b) reduceti distanta dintre telecomanda si dispozitiv; 

c) inlocuiti bateriile de la telecomanda. 

 

Dispozitivul nu raspunde unor comenzi in timpul redarii: 

a) operatiunile nu sunt permise;consultati manualul de utilizare; 

b) posibil ca sistemul sa se fi intrerupt,scoateti si introduceti din nou cablul de alimentare 

pentru repornire. 

Fara sunet in timpul redarii filmelor: 

a) televizorul nu poate suporta codec-urile audio. Il puteti schimba pe modul audio 

suportat de Tv,din meniul de redare; 

b) verificati volumul. 

Continutul USB-ului nu poate fi citit:  



a) formatul continutului din memoria USB-ului nu este compatibil cu dispozitivul (Mini PC 

Android CS918); 

b) daca ceva din USB nu poate fi citit/a,inchideti dispozitivul si reporni-ti-l peste 30 de 

secunde. 

Operatiuni lente pe memoria USB-ului: 

a) rezolutia mare a continutului din memoria USB-ului poate incetinii redarea pe televizor 

daca nu este compatibil 100% 

Fara sunet dupa conectarea prin HDMI: 

a) verificati conexiunea intre jack-ul HDMI si conexiunea la televizor; 

b) verificati setarile sistemului de la televizor; 

c) verificati volumul. 

Ecranul televizorului este alb si led-ul de la dispozitiv licare: 

a) opriti dispozitivul,asteptati 30 de secunde si apoi reporni-ti-l; 

b) verificati daca este corect conectat cablul HDMI sau inlocuiti cablul HDMI ,apoi setati 

rezolutia de iesire a dispozitivului pe 720p. 

 

 


