
                             Mini PC Android H3 

 
Continutul pachetului: 
1 x Smart TV Box 

1 x Telecomanda cu IR 

1 x Cablu OTG 

1 x incarcator 5V 

Butonul de pornire: 
Pentru pornirea dispozitivului,apasati scurt butonul de pornire. 

Pentru oprirea dispozitivului,tineti apasat butonul de pornire. 

Doua microfoane: 
Microfonul dublu anuleaza zgomotele si suporta conferina video prin casti pana la 15ft+. 

Camera web HD: 
Dispozitivul are o camera web de rezolutie inalta care ofera solutia perfecta pentru o conferinta 

video pentru orice TV. 

Porturi USB si mini porturi USB: 
Portul USB si mini portul USB,suporta telecomanda fara fir,hard extern,mouse-ul si tastatura. 

Portul HDMI: 
Conectati dispozitivul la cablul HDMI pentru o rezolutie inalta a televizorului,utilizand cablul 

HDMI corespunzator. 

Tehnologie Wi-Fi incorporata 802.11b/g/n: 
Conecteaza dispozitivul dvs la reteaua de internet wireless. 

Specificatii tehnice: 
Sistem de operare: Android 4.4 Kitkat 

Procesor: Quad-Core 

Memorie: DDR3 1GB 

Depozitare: Nand Flash 8 GB 

Camera: web HD 

Card de memorie: micro SD 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB 

Conexiune: WiFi 802.11 B/G/N 2.0 Mini USB 

Video: 

RM/RMVB,MPEG,MKV,AVI,MP4,MOV,FLV,H.263,H.264,4K,H.265,VC1,DivX,Xvid,TS,RealVideo,V

P6,Vp8,pana la 1080p 

Audio: Aac-lc/heaac/he-aac,v2,amr-nb,dts,mp3,ogg,wma,lpcm/pcm/adpcm,fla 



Caracteristici: Miracast,DLNA,XBMC,WiFi Hotspot,Office Suite, Local Media playback HDD,uDisk, 

Card SD,Flash 11.0+ 

Conectarea dispozitivului: 
1. Conectati cablul HDMI la dispozitiv si televizor; 

2. Conectacti adaptorul AC la dispozitiv,apoi porniti televizorul; 

3. Selectati “sursa” pe televizor pentru a accesa dispozitivul. 

Ecranul de pornire: 
Cand deschideti dispozitivul,prima data veti vedea ecranul de pornire cu desenul pentru 

App,acesta este modul cel mai usor de a accesa aplicatiile cele mai folosite. 

Butoanele pentru navigare: 

Inapoi: deschide ecranul anterior in care lucrati,chiar daca era intr-o aplicatie diferita. Odata 

ce v-ati intors la ecranul de pornire,nu va veti putea intoarce mai mult de atat. 

Acasa: Deschide ecranul central de pornire.Acum,pentru a deschide Google,glisati in sus. 

Aplicatii recente: deschide o lista in miniatura,cu imagini ale aplicatiilor in care ati lucrat 

recent. Pentru a deschide una din aceste aplicatii,trebuie doar sa atingeti imaginea. Pentru a 

sterge imaginile in miniatura,trebuie doar sa glisati stanga/dreapta. 

Conectarea la retea: Setari Wi-Fi: 

Selectati pictograma “setari” din ecranul de pornire. 

Comutati pictograma Wi-Fi pe “on” (pornit) si alegeti conexiunea la retea pentru a introduce 

parola. 

Selectati butonul “inapoi” pentru a reveni la meniul principal. 

Ascundere/Afisare setari ale magazinului: Selectati pictograma “setari” din ecranul 

principal. 

Selectati pictograma “optiuni dezvoltare aplicatii” 

Selectati butonul “inapoi” pentru a reveni la meniul principal. 

Limba si setari: 

Schimbarea limbii: 

Selectati “setari” din meniul principal. 

Apasati “limba si iesire” si alegeti limba preferata de dvs. 

Selectati butonul “inapoi” pentru a reveni la meniul principal. 

Setare data si timp: 

Selectati “setari” din meniul principal. 

Apasati pe “data si timp”,apoi selectati “setati zona pentru timp”,apoi setati data. 

Selectati butonul “inapoi” pentru a reveni la meniul principal. 

 

 


