
TV használati útmutató



Bemenetek

Hátul HDMI, Ethernet, AV,   
  S/PDIF, TF, DC+12 V
 
Oldalt 2x USB 2.0 

A készülék műszaki adatai

SoC Amlogic S905X2 
CPU Quad-core ARM Cortex-A53
 GPU ARM Mali-G31 MP2 
RAM 2GB 
Flash 8GB

További figyelmeztetések:

• A TV Box-ot száraz ruhával tisztíthatod. 

• Tartsd távol a készüléket és az áramellátást nedvességtől, hőforrásoktól!

• Soha ne nyisd ki a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye!

Így csatlakoztasd az eszközt: 

• Csak a készülékhez kapott tápegységet használd! 

• Tartsd a készüléket vízszintes és stabil felületen!

• Mielőtt bekapcsolnád a készüléket, csatlakoztasd megfelelően a kábeleket!

• Ha a tápkábel megsérült, mindenképpen cseréld ki a teljes tápegységet!

• Óvd a tápkábelt az eltaposástól vagy csavarodástól!

• Gondosan olvasd el a készülék csatlakoztatására és használatára    
vonatkozó összes utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!

• Ha hosszabb ideig nem használod, áramtalanítsd a készüléket! 

A készüléket biztonságosan és az ajánlásoknak megfelelően kezeld!

Ezekre figyelj oda használatkor:

A TV Box-ot egyszerűen aktiválhatod,   
mindössze néhány lépés az egész. 

Kapcsold be a készüléket,  
 párosítd össze az eszközöket,   
és máris használatra kész!  

Fedezd fel  a  
szórakozás  új  
világát! 

Használati útmutató



AC 
 Tápegység   
csatlakozásához

USB 
 Pendrive, gamepad   
és egyéb kompatibilis 
 tartozékok használatához

Memóriakártya  
A saját tartalmaid TV   
Box-on történő  eléréséhez 

S/PDIF  
Digitális optikai audio  kimenet

Ethernet  
A TV Box internet hálózatra 
 csatlakoztatása vezetékkel 
 (tipp: a készülék képes 
 vezetéknélküli üzemmódra  
 is WIFI-vel)

AV  
Analóg audió-videó kimenet

Bekapcsológomb  
A készülék be- és   
kikapcsolása

LED állapotjelző  
A TV Box 
 üzemállapotát mutatja

HDMI 
 Digitális audió-videó   
kimenet

Oldala

2 x USB

Hátulja

Ethernet AV
HDMI

Memóriakártya
S/PDIF

AC

Eleje

LED állapotjelző

Felülnézet

TV Box

Használati 
 útmutató

2x AAA elemTávirányítóTápegység

UTP kábel 3mAV RCA kábel 2mHDMI kábel 2mTV Box

Amit a dobozban találsz



Válaszd ki a WIFI hálozatot!
A képen látható WIFI hálózatok 
csak mintául szolgálnak,  
minden esetben a saját WIFI-d 
nevét keresd meg!

A TV Box-ot WIFI-n vagy kábelen keresztül 
csatlakoztatnod kell a routeredhez is. 

Csatlakozás WIFI-n keresztül: a TV Box  
első indításakor válaszd ki a használni 
kívánt WIFI hálózatot a TV képernyőn!

Ha csak később szeretnéd elvégezni  
a WIFI-n keresztüli kapcsolódást, azt  
a >Profil>Beállítások menüpontban  
tudod majd megtenni.

WIFI Router

+
TV Box

A TV Box csatlakoztatása a   
WIFI routerhez WIFI-n keresztül

TV

TV Box

Mindkét eszközön keresd meg  
a HDMI csatlakozót! A TV Box-ot  
a dobozban található HDMI  
kábel segítségével csatlakoztasd  
a TV készülékhez. 

TV

+
HDMI kábel

+
TV Box

A TV Box csatlakoztatása   
a TV készülékhez

A TV Box csatlakoztatása



Kapcsold be a TV Box-ot és a TV 
készüléket! 

A bekapcsolást követően a telepítési 
folyamat végigvezet az első 
lépéseken, az instrukciókat a TV 
képernyőn látod.

A távirányítót infra kapcsolattal 
és Bluetooth-on keresztül is tudod 
használni. Infrán keresztüli használat 
esetén nincs több dolgod, a 
Bluetooth-os csatlakozáshoz kövesd 
az alábbi lépéseket, amint azok 
megjelennek a TV képernyőn!

Nyomd meg és tartsd lenyomva 
3 másodpercig a 7-es és 9-es 
gombokat!

Ha a párosítás sikeres volt,  
egy megerősítő üzenet jelenik  
meg a TV képernyőn.

A >Profil>Beállítások menüpontban 
később is elvégezheted a párosítást.  

Távirányító párosítása a TV   
Box-szal Bluetooth-on keresztül

WIFI Router

TV Box

A készülék a dobozban található  
UTP kábellel is csatlakoztatható a WIFI  
Routerhez. Válaszd ki az egyik szabad  
Ethernet csatlakozót a WIFI Routeren,  
illetve az Etherhet csatlakozót a TV Box-on,  
és kösd össze őket az UTP kábellel! 

WIFI Router

+
UTP kábel

+
TV Box

A TV Box csatlakoztatása  a WIFI 
Routerhez kábellel



Vissza / Kilépés Élő TV adás

Információ Hangutasítások

Hangerő fel/le Következő/  
Előző csatorna

Szám- és  
szövegbevitel

Némítás

Törlés Keresés

Bekapcsoló Mikrofon

Set Top Box (TV Box) TV

Extra / Prémium
Fényérzékelő

Előző Bemenet váltás

Visszatekerés Előre tekerés

Menü
Megállítás vagy folytatás

Felvétel

Navigálás  
a menüben

Elektronikus műsorújság

OK gomb,belépés 
megerősítése

Távirányító kezelése



Ha az eszköz nem kapcsol  
be, ellenőrizd az áramellátást! 
 
Ha az eszköz bekapcsol, de nincs kép a  
képernyőn ellenőrizd, hogy a készülék  
rendesen csatlakoztatva van-e a TV-hez! 

További információ a TV Box-ról:  
support.zte.com.cn/support/cer/EU 
yettel.hu/tv/tvbox 
 
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken  
tudod felvenni velünk a kapcsolatot: 

Ügyfélszolgálat : 1220

Mi a teendő?


