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I. Referência 

1.1 Instruções de Segurança 

1. A exposição a um campo eletromagnético pode causar mau funcionamento. 
2. O equipamento não deve ser exposto a líquidos ou colocado perto de objetos 
cheios de líquidos. 
3. Evite qualquer tipo de impacto físico. 
4. Proteja o dispositivo do ambiente úmido, excesso de calor ou fumaça. 
5. Não abra ou desmonte este dispositivo 

1.2 Instruções para Descarte 

Separe o produto de outros tipos de resíduos e recicle o produto. Este 
procedimento protege o meio ambiente e evita danos à sua saúde. Verifique a 
possibilidade de devolver o produto ao revendedor ou a qualquer outra 
instalação que colete e recicle esses produtos sem alterações. 

1.3 Especificações Técnicas 

CPU Amlogic S905X 

RAM 2GB 

FLASH 16GB 

USB Interface USB 2.0*2 

Entrada Network 10M/100M Ethernet, wifi embutido (2.4G) 

Saída Áudio HDMI, saída esquerda e direita, SPDIF 

Saída Vídeo HDMI2.0，CVBS 
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Sistema Operacional Android 7.1 

Consumo de Energia Potência máxima 12W 
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II. Visão geral do Produto  
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2.1 Painel Frontal 

 Luz de energia: 

Modo Status 

Ligado Luz azul 

Standby Luz vermelha 

Desligado Off 

 

 

2.2 Painel Traseiro 

1. DC: Conecta ao adaptador de energia 12V. 
2. LAN: Conecta à internet usando um cabo Ethernet. 
3. DV-OUT: Conecta à TV usando o cabo HDMI. 
4. AV: Conecta à TV usando o cabo RCA. 
5. S/PDIF: saída de áudio digital. 
6. USB/Micro SD: Conecta ao dispositivo de armazenamento externo. 
 

2.3 Placa Inferior 

Sob o status de desligamento, pressione e segure o botão de recovery com a 
agulha. Em seguida, conecte a energia e você verá as luzes azuis piscando. A 
caixa começará a reinstalar o sistema. Em seguida, solte a agulha. Todo o 
processo de recovery durará até cerca de 15 minutos. Não desligue a energia 
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durante o recovery do sistema. 
 

2.4 Controle Remoto 

1. POWER: Alterna entre os modos operação e de espera.  
2. Botão verde: Função acessória..  
3. MUDO: Silenciar áudio.  
4.  : Alterar o volume no modo de visualização. 
5. OK: Confirma a operação selecionada. 
6. : Menu, ativa o menu em alguns aplicativos. 
7. : Volta para o menu principal. 
8. : Sai do menu atual um por vez.  
9. TECLAS NÚMERICAS (0~9): Digita os números.  
10.INFO: Exibe as informações do programa. 
12. : Cursor do mouse. 

III. Menu Principal 

 
Existem 4 partes de classificação aqui, Vídeo Online, Música, Meus 
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Aplicativos e Local. Você pode colocar diferentes aplicativos dentro dessas 
classificações. Além disso, em Configurações há verias funções para você 
controlar seu box facilmente. E o Play Store oferece uma ampla gama de 
aplicativos você baixar e usar. 
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VI. APPs 

 
AppsInstaller: instale aplicativos a partir de um dispositivo externo, você pode 
colocar apks em um USB ou cartão SD e selecione aqui para instalá-las. 
FileBrowser: Gerenciador de arquivos, você pode visualizar todos os arquivos 
do seu box e do dispositivo exteno. 
Miracast: Conecte-se ao mesmo ponto de access wifi e compartlha sue tell 
moves no box. 
UPDATE: Atualize o software do dispositivo externo, você pode colocar o 
software em um USB ou cartão SD e selecione aqui para atualizar. 
 
Solução de problemas comuns 
Se você encontrar problemas durante a instalação ou operação, consulte este 
capítulo para solução de problemas simples e atendimento de falhas. 
 
Não é possível inicializar 
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente e o indicador 
de energia do dispositivo está ligado. Se você ainda não conseguir inicializar, 
tente reconectar a fonte de alimentação. 
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O dispositivo não responde 
Verifique se o cabo de áudio e vídeo apropriado está conectado corretamente. 
Verifique se a fonte de sinal da TV mudou para a entrada correta (modo 
HDMI, etc.). 
Verifique se o modo de saída do dispositivo está correto e, se necessário, 
ajuste a configuração de exibição:> Configurações> Display> Tela. 
 
O dispositivo não está reagindo ao comando do controle remoto 
Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente. 
Verifique se as pilhas estão funcionando corretamente. 
(Consulte as instruções de substituição da bateria deste documento) 
 
Erro "Tempo limite de rede" 
Verifique se a conexão de rede local é estável. 
Verifique se a configuração de rede está correta. 
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