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VEILIGHEID 

 
Let op: Om elektrische schokken te voorkomen, mag de ontvangen niet aan 
regen of vocht worden blootgesteld. Open nooit de behuizing van de ontvanger, 

dit kan elektrische schokken veroorzaken. Probeer zelf geen reparaties aan dit 

product te verrichten, de reparatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel en niet door de gebruikers.  

WAARSCHUWING!  
 Niet openen. Gevaar voor elektrische schokken! Geen enkel onderdeel mag worden 

gerepareerd door gebruikers. 
 Het onderhoud van de ontvanger mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel 

worden uitgevoerd.  
 Als het net snoer beschadigd is, moet het worden vervangen of gerepareerd door de 

fabrikant, elektricien of personen van vergelijkbare kwalificatie om mogelijke gevaren 
te vermijden. 

 Het product moet in overeenstemming met de nationale voorschriften worden 
geïnstalleerd.  

 Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel gebruikte 
batterijen als klein chemisch afval.  

Correcte installatie 
 Plaats de ontvanger op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond. Zet het niet op 

een tapijt of vloerkleed.  
 Plaats de ontvanger nooit bovenop andere elektronische apparatuur, zoals een 

versterker. Dit kan leiden tot oververhitting.  
 Plaats niets bovenop de ontvanger. 
Voldoende ventilatie 
 Plaats de ontvanger in een goed geventileerde locatie om ophoping van interne 

warmte te voorkomen. Blokkeer de ventilatieopeningen aan de achter- boven- en 
onderkant van de ontvanger niet. Zorg ervoor dat de lucht rondom de ontvanger vrij 
kan circuleren.  

 Plaats geen voorwerpen, zoals kranten tafelkleden en gordijnen, bij de ventilatie 
openingen.  

Het beschermen van de ontvanger tegen hoge temperaturen, vocht, water en stof  
 De ontvanger mag niet worden blootgesteld aan druppelend water of spatten.  
 Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, bovenop de ontvanger. 
 Plaats geen voorwerpen dichtbij, zoals een glas water of een kaars, die uw ontvanger 

kunnen beschadigen. 
 Plaats ook geen brandende kaarsen op de ontvanger.  
 
Elektriciteitsvoorziening 
 Neem de stekker uit de ontvanger in geval van langdurig niet-gebruik.  
 Beschadigde net snoer/ stroomadapter mag uitsluitend worden vervangen of 
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gerepareerd door de fabrikant of daarmee vergelijkbare gekwalificeerd personeel om 
mogelijke gevaren te voorkomen.  

 De stekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven na de installatie van het product. 
 
1 Product weergave 
Op de afbeelding hieronder ziet u ons product.   
Voorpaneel: 

 
Achter paneel: 

 
 
 
 
 
 
 
LET OP: De getoonde afbeelding is slechts indicatief. Het werkelijke product kan afwijken. 
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Aansluiten van uw systeem 
 
Er zijn twee manieren om de ontvanger op uw bestaande TV aan te sluiten. Wij adviseren 
om één van de volgende methoden te gebruiken voor het beste resultaat: 
 
1. Indien u een high-definition TV heeft, kunt u voor het beste resultaat een HDMI kabel 
gebruiken. Sluit één uiteinde van de kabel aan op de ontvanger, en het andere uiteinde op 
uw TV. U hoeft geen aparte kabel voor geluid aan te sluiten, omdat de HDMI aansluiting 
zowel beeld als geluid doorgeeft. 
 
2. Sluit één uiteinde van de RCA kabel aan op de aansluiting op de achterkant van de 
ontvanger (AV), en het andere uiteinde op de RCA aansluiting van uw TV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: De getoonde afbeelding is slechts indicatief. Het werkelijke product kan afwijken. 
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2 Afstandsbediening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: De getoonde afbeelding is slechts indicatief. Het werkelijke product kan afwijken. 
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3 Basis Functies 
Deze handleiding beschrijft hoe u het Android-platform kunt gebruiken.  

 

Na het aanzetten van uw ontvanger, wordt het startscherm geopend. Het is een unieke 
startscherm en door onszelf ontworpen. De pictogrammen in de balk blijven zichtbaar 
op elke homescreen (startscherm). Alle pictogrammen in het midden blijven 
permanent. Klik erop om alle apps en widgets te bekijken. In het midden van uw 
startscherm kunt u apps, widgets en folders aanhouden. Om een app, folder of widget 
te openen, klikt u op het pictogram.  

3.1 Verbinding maken met Wi-Fi netwerken 

Wi-Fi is een technologie voor draadloze netwerken die internettoegang op afstanden 
van maximaal 100 meter kan bieden, afhankelijk van de Wi-Fi-router en uw omgeving. 
Om Wi-Fi te gebruiken, dient u verbinding te maken met een draadloos toegangspunt 
of "hotspot". Sommige hotspots zijn open en kun je gewoon verbinding maken met de 
hotspot. Anderen implementeren beveiligingsfuncties die andere stappen vereisen om 
op te zetten, zoals digitale certificaten of andere manieren om ervoor te zorgen dat 
alleen geautoriseerde gebruikers verbinding kunnen maken. Om de levensduur van 
uw batterij te verlengen, schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt. U kunt u apparaat zo 
instellen dat het automatisch Wi-Fi uitschakelt bij slaapstand.  

    
Schakel Wi-Fi aan en maak 
verbinding met een Wi-Fi netwerk. 
Wi-Fi wordt automatisch 
ingeschakeld wanneer u een Wi-Fi 
netwerk wilt toevoegen bij het eerste 
gebruik. 
1. Klik op de instellingen pictogram 
“instelling” op start of apps scherm. 
2. Klik op het pictogram Meer, kies 

vervolgens Wi-Fi. 
3. Schuif de Wi-Fi schakelaar in de Aan stand. Het apparaat zoekt de beschikbare 
Wi-Fi netwerken en geeft deze weer. Beveiligde netwerken worden aangeduid met een 
beveiligings pictogram. Als het apparaat een netwerk vindt waar u eerder mee was 
verbonden, verbindt het met deze. 
4. Klik op een netwerk naam voor meer details of om er verbinding mee te maken. Als 
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het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd om een wachtwoord of andere referenties in 
te voeren. Vraag uw netwerkbeheerder voor meer informatie. Indien u netwerk 
instellingen wilt aanpassen, klik en houdt het netwerk naam ingedrukt.  

3.2 Wi-Fi netwerk vergeten 

U kunt de ontvanger Wi-Fi netwerk gegevens laten vergeten dat u hebt toegevoegd; 
bijvoorbeeld, als u niet wilt dat de ontvanger automatisch verbinding maakt met het of 
als het een netwerk is dat u niet meer gebruikt.  

 
1.  Schakel Wi-Fi aan, indien het 
niet al aan staat.  
2. In het scherm Wi-Fi-instellingen 
klik op de naam van het netwerk.  
3. Klik “Vergeet” in  het 
dialoogvenster dat wordt geopend.  
Wanneer u verbinding maakt met 
een netwerk, geeft de balk het 
netwerk adres en overige informatie 
weer.  

3.3 Galerij 

Klik op de galerij pictogram in het startscherm.  
Galerij weergeeft de foto’s op uw SD kaart of USB opslagapparaat (afhankelijk van het 
model van de stick), inclusief de bestanden die van internet zijn gedownload of van 
andere locaties. 
Gebruik Galerij om de foto’s op uw SD kaart, USD opslagapparaat (afhankelijk van het 
model van de stick) of die zijn opgeslagen in Picasa-webalbums te bekijken. U kunt de 
foto’s op uw stick bewerken en delen met vrienden.  
Bekijken en foto’s bladeren. 
 Open een Galerij-album en klik op 

een foto. Klik om in of uit te zoomen. 
Draai de stick om het beeld in 
verticale (staand) of zijdelings 
(landschap) oriëntatie te bekijken. 
Het beeld wordt weergegeven (maar 
niet opgeslagen) in de nieuwe 
stand.  
Klik op de afbeelding om de zoom 

en controles te bekijken. Klik op een zoom-pictogram, dubbelklik op het scherm of spreid 
twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen.  
Wanneer het beeld wordt ingezoomd, sleept u de foto om onderdelen die niet in beeld 
staan te bekijken. Bekijk een diavoorstelling van uw foto's. Klik op een foto om de 
controles te bekijken en klik Slideshow. Klik op een foto om de diavoorstelling te 
beëindigen. 
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Een foto verwijderen 
U kunt een foto van uw SD-kaart of USB-opslagapparaat verwijderen. 1: Klik op een 
foto om de controles te bekijken en klik op Menu. 2: Klik op Verwijderen. 3: Klik op OK 
in het dialoogvenster dat wordt geopend. 
 

3.4 Video 
Klik op het pictogram video in het startscherm. Druk op OK en het volgende scherm 
wordt weergegeven: 

Selecteer één van uw video's en druk 
op OK, de video wordt afgespeeld. 
Video player presenteert de video op 
uw SD-kaart of USB-opslagapparaat 
(afhankelijk van het model van de stick), 
waaronder ook de bestanden die u 
hebt gedownload van internet of 
andere locaties. 
 

3.5 Muziek 

Klik op het pictogram muziek in het startscherm. Wanneer u muziek kopieert op uw SD 
kaart of USD-opslagapparaat, zal het zoeken naar muziekbestanden en het maakt een 
muziek catalogus, op basis van informatie over elk bestand dat is opgeslagen in het 
bestand zelf. Dit kan enkele seconden tot enkele minuten in beslag nemen, afhankelijk 
van het aantal bestanden. Als de catalogus is voltooid, wordt de bibliotheek scherm 

Muziek geopend, met tabbladen waarop u kunt klikken om uw muziekbibliotheek, 
gesorteerd op artiesten, albums, nummers, of afspeellijsten, te bekijken. Kies het 
nummer dat u wilt afspelen en druk op OK. 
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3.6 S Link (Miracast) 

Klik op het pictogram s Link in het 
startscherm. Het hiernaast 
afgebeelde scherm wordt 
weergegeven en u kunt gemakkelijk 
verbinding maken met uw mobiele 
telefoon.  

 
 
 

 

3.7 Alle Apps  

 
Klik op het pictogram video player in 
het startscherm. Het hiernaast 
afgebeelde scherm wordt 
weergegeven en alle Apps worden 
getoond. U kunt één van de Apps 
kiezen druk vervolgens op OK en de 
App wordt geopend.  

 

3.8 Browser  

Klik op het pictogram Browser aan de onderkant van het startscherm. 
   De Browser opent ook wanneer u klikt op een web koppeling, bijvoorbeeld in een e-mail      

of sms. Wanneer u de Browser opent wordt de laatst bezochte webpagina 
weergegeven. Indien u de Browser recentelijk niet hebt gebruikt dan wordt de 
startpagina geopend.  
 

   Het webadres (URL) van de huidige pagina wordt weergegeven aan de bovenkant van     
het venster, tenzij een mobiele site de URL-balk van de bovenkant van het scherm 
scrolt (als dat zo is, dan sleept u de pagina naar beneden om de URL-balk in beeld te 
brengen). Sommige sites scrollen de URL-balk aan de bovenkant van het scherm, maar 
u kunt de pagina naar beneden slepen of druk op Menu om het opnieuw te zien.  

Open een internet pagina of zoek op 
internet. Klik op het URL venster aan 
de bovenkant van het browserscherm. 
Als het URL venster niet zichtbaar is, 
drukt u op Menu of sleep de pagina 
naar beneden totdat het URL venster 
tevoorschijn komt. Type het adres 
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(URL) van een webpagina. Of voer termen die u wilt zoeken. Terwijl u tekst invoert, maakt 
uw web-zoekmachine suggesties van webpagina’s.  

U kunt het web zoekmachine instellen die u wilt gebruiken. Klik op een suggestie of 
voer een adres in en klik op de pijl die webpagina opent. Vernieuw de huidige pagina. 
Druk op Menu en klik op Vernieuwen.  
De webpagina wordt heropend, het bijwerken van alle inhoud die is veranderd.  
Stoppen met het openen van een pagina.  
Als het openen van webpagina te lang duurt, of u als van gedachten verandert, dan 
kunt u het openen onderbreken. 
Klik op het pictogram Annuleren aan de rechterkant van de URL. Off druk op Menu en 
klik op Stoppen. Haal meer informatie over de huidige pagina.  
Druk op menu en klik Pagina in het dialoogvenster opent met de titel en het volledige 
adres van de pagina 's ( URL) . 
U startpagina instellen  
U startpagina wordt geopend wanneer u een nieuw browservenster opent en wanneer 
u de browser start bij opnieuw opstarten. 
1、Zoek de pagina die u wilt instellen als startpagina.  
2、Druk op Menu en klik op Instellingen > Startpagina instellen. 
3、Klik op Gebruik deze pagina. Of voer het adres van een andere pagina (URL) in.  
4、Klik op OK als u liever een nieuw browser venster opent zonder het openen van een 
webpagina, laat het venster leeg. Het nieuwe venster zal sneller openen.  

3.9 App Store 

Klik op het pictogram App Store in startscherm of op het startscherm. 
Wanneer u de Android App Store voor het eerst opent, dan dient u de voorwaarden te 
lezen en te accepteren.  

3.9.1 Bladeren voor applicaties  

U kunt applicaties op categorie doorzoeken en deze sorteren op verschillende manieren.  
 

1.  Op de start pagina, klik op een 
categorie, zoals Apps of games. Klik 
op een subcategorie om de lijst met 
toepassingen weer te geven.  
2. Scrol naar subcategorieën bekijken 
en klik op de degene die je wilt 
verkennen. In de subcategorieën lijst 
is het mogelijk om diverse top lijsten 
zoals: top betaalde, top gratis of 
andere recente toepassingen te 
bekijken.  
3. Klik Top betaalt, Top gratis, of 

overige subcategorieën.  
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3.9.2 Zoeken voor applicaties 

1、Klik op het pictogram Zoeken in de rechterbovenhoek van het scherm. 

2 、Type in wat u wilt zoeken en klik nogmaals op zoeken. U kunt zoeken op volledige 
applicatienaam, een afkorting of op 
naam van de ontwikkelaar. Wanneer u 
de gewenste applicatie vindt, kunt u 
deze installeren op uw stick.  
3、 Klik op een zoekresultaat om het 
detail scherm van de applicatie te 
openen.  
Het detailscherm beschrijft de 
applicatie en bevat toetsen voor het 
downloaden van de applicatie en het 
uitvoeren van andere taken. U kunt ook 

op MENU drukken en de instelling invoeren. 
 

3.9.3 Downloaden en installeren van een applicatie  

 Zoek de applicatie die u wilt bekijken en 
open het detail scherm. In detail scherm 
van de applicatie, kunt u meer informatie 
over de toepassing, waaronder de kosten, 
waardering en commentaar van 
gebruikers en informatie over de 
ontwikkelaar lezen.  

 
Klik om de applicatie te downloaden en te 
installeren. (Als het een betaalde 

applicatie is, dan wordt de prijs weergegeven).  

3.9.4 Google Account aanmaken 

 
Met de Google Account kunt u betaalde 
applicaties uit de App store afrekenen. 
U kunt een Google account aanmaken 
tegelijkertijd met uw eerste aankoop via 
de App store of anders kunt u er hier 
één aanmaken: https://play.google.com/    

3.9.5 Het beheren van uw 
downloads 

Nadat u een toepassing gedownload en geïnstalleerd hebt, kunt u het beoordelen, 
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bekijken in een lijst met uw andere 
gedownloade toepassingen en 
automatisch bijwerken configureren 
instellen en ga zo maar door.  
De gedownloade toepassingen 
bekijken.  
U kunt de lijst van alle gedownloade 
toepassingen vanaf de App store 
bekijken en gebruiken voor andere 
doeleinden.  

In het startscherm, druk op All Apps pictogram en al uw Apps worden weergegeven.  
 
4 Systeem instellingen 

4.1 Weergave instellingen 

 
U kunt met de weergave-instellingen de 
volgende instellingen instellen: uw 
TV-modus, HDMI-uitgang automatische 
modus, display positie, lettergrootte en 
draadloze display. 
 
 
 

4.2 Beveiligingsinstellingen  

De beveiligingsinstellingen is onderverdeeld in 3 subcategorieën: 1) Wachtwoord,  
2) Apparaat beheer, 3) Opslag van referenties.  

In de subcategorie Wachtwoord is het 
mogelijk om uw ouderlijk toezicht 
wachtwoord in te stellen of bij te werken.  
In de subcategorie Apparaat beheer is 
het mogelijk om de app instellingen in te 
stellen, zoals het wel of niet toestaan en 
installeren van apps van onbekende 
bronnen en of verbieden of waarschuwen 
voor de installatie van apps die wel of 
geen schade kunnen veroorzaken.  

Installeren van SD-kaart als uw stick gebruik maakt van een verwisselbare SD-kaart om 
de gebruiker bestanden op te slaan, klik om een beveiligd certificaat van een SD-kaart te 
installeren. Installeren vanaf USB-opslag als uw stick interne USB-opslag gebruikt voor de 
gebruiker bestanden, klik om een beveiligd certificaat van USB-opslag te installeren. 
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4.3 Apps instellingen 

U gebruikt de apps instellingen om informatie over de toepassingen geïnstalleerd op uw 
stick te bekijken, om de gegevens te beheren en aan te geven of u installatie van 
toepassingen die u verkrijgt van websites of e/mail toestaat. 

Applicatie instellingen scherm. 
Controleer de installatie van toepassingen 
van onbekende bronnen die u verkrijgt van 
websites, e-mail, of andere locaties dan de 
Google Android Market.  
Let op! Om uw stick en persoonlijke 
gegevens te beschermen, download 
applicaties alleen van betrouwbare 
bronnen, zoals de Google Android Market. 

Toepassingen beheren; opent een lijst met alle applicaties en overige geïnstalleerd 
software op uw stick.  
Actieve services; opent een lijst met toepassingen, processen & diensten en diensten die 
momenteel worden uitgevoerd. 
Opslag gebruik; opent een lijst met alle toepassingen op uw stick met informatie over de 
opslag. 

4.4 Backup & Reset 

Fabrieksinstellingen terugzetten. 
Hiermee opent u een dialoogvenster 
waarin u al uw persoonlijke gegevens uit 
de interne geheugen, met inbegrip van 
informatie over uw Google-account, 
eventuele andere accounts, uw systeem 
en applicatie-instellingen en alle 
gedownloade toepassingen kunt wissen. 
Bij het terugzetten naar 
fabrieksinstellingen worden systeem 

software updates niet gewist. 
Het geeft ook een selectievakje weer om de data te wissen van uw USB-opslag stick of 
SD-kaart (afhankelijk van het model van de stick). Wanneer u op deze manier de 
fabrieksinstellingen op uw stick terugzet zal bij een volgende stick gebruik, worden 
gevraagd om dezelfde informatie als bij de eerste Android opstart. 

4.5 Taal & Invoer  
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Gebruik de Taal en invoer om de taal voor 
de tekst op uw stick en voor het 
configureren van het toetsenbord op het 
scherm, met inbegrip van woorden die u 
hebt toegevoegd aan het woordenboek te 
selecteren.  
Taal & toetsenbord scherm 
Wanneer u taal selecteert, opent het 
scherm Taal, waar u de te gebruiken taal 

kunt selecteren voor de tekst op uw stick. 
 

4.6 Over Mediabox 

 
Systeem updates; opent een scherm dat 
rapporteert over de beschikbaarheid van 
Android-systeem software updates. 
Status; opent het status scherm met een 
lange lijst van informatie over uw batterij, 
mobiele netwerkverbinding en andere 
details.  
Batterij gebruik; opent u een lijst van de 

toepassingen en onderdelen van het besturingssysteem die u hebt gebruikt sinds u voor 
het laatst de stick hebt opgeladen, gesorteerd op de hoeveelheid stroom die ze hebben 
verbruikt.  
Juridische informatie; opent een scherm waarin u juridische informatie kunt verkrijgen 
over de software meegeleverd met uw stick. 
 

5 DVB Service 
DVB Service loopt automatisch terwijl de ontvanger inschakelt. DVB APP snelkoppeling is 
ook beschikbaar op het startscherm. DVB kan worden in- en uitgeschakeld met de 
afstandsbediening (Zie handleiding afstandsbediening).  
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5.1 Kanaal beheer 

Kanaal beheer ondersteunt kanaal verwijderen, kanaal verplaatsen, kanaal verbergen, 
kanaal vergrendelen / ontgrendelen en kanaal hernoemen. 16 FAV groepen zijn ook 
beschikbaar in kanaal beheer. 

 
Het standaard wachtwoord van kanaal beheer is 000000. Alle kanalen beheren is 
beschikbaar op één pagina.  

5.2 Timer 

Met timer kunt u programma’s opnemen, zoals hieronder weergegeven. U kunt de begin- 
en eindtijd instellen. Voordat u dit doet, dient u ervoor te zorgen dat uw USB / SD kaart / 
harde schijf is aangesloten op de ontvanger en de opslagcapaciteit voldoende is om de 
opgenomen tv-programma's op te kunnen slaan.  

Wanneer u op het pictogram Timer drukt 
en vervolgens de groene toets indrukt om 
toe te voegen, wordt het scherm zoals 
hiernaast getoond. Nadat u het heeft 
ingesteld, druk op de OK toets en de 
opname begint.   
 
 
 

5.3 DTV instellingen 

DTV instellingen ondersteunt, DTV basis 
parameters, Ondertitel, Teletekst, Audio 
spoor, Beeldformaat, USB-opslagapparaat 
etc. 
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5.4 PVR (Personal Video Record) 

De ontvanger ondersteunt rechtstreeks opname, timer opname en EPG opname. 
Configureer het opslagapparaat in de DTV-instellingen voor aanvang opnames.  
 

 
De gebruiker kan de opgenomen bestanden beheren; u kunt de bestanden die u hebt 
opgenomen verwijderen door op de rode toets te drukken.  
 

5.5 Installatie 

(1) Druk op de MENU-toets om DVB 
dienst startscherm weer te geven en 
beweeg de cursor naar [Installatie] d.m.v. 
de Links / Rechts toetsen. Druk op OK 
om de installatie pagina weer te geven. 
 

(2) U kunt de volgende configureren LNB, 
0/22KHz, ToneBurst, DisEqC1.0/1.1/1.2, 
Motor, USALS, UniCable, MDU etc… en 
wijzigen (toevoegen, bewerken en 
verwijderen) satelliet, TP kanaal zoeken. De 
ontvanger ondersteunt Automatisch zoeken, 
handmatig zoeken, Blind scan en Netwerk zoeken etc ... 
 
 

 



 

 17 

 
(3) Druk op OK om het menu optie weer 
te geven. Druk op UP / DOWN-toets om 
de cursor te verplaatsen en druk op OK 
om te bevestigen en terug naar voorbeeld 
menu. 
 
 

 
 
 

 

5.6 EPG 

De ontvanger ondersteund 7 dagen EPG. 
Druk op links / rechts, omhoog / omlaag 
toetsen om de EPG voor de komende 7 
dagen te bekijken, drukt u op OK-toets 
om het afspelen programma of opnemen 
programma behouden. Druk op OK om 
gedetailleerde informatie van het 
programma te krijgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Alle instructies en foto's hier zijn alleen ter referentie, dit kan afwijken van het 
werkelijke product, wij verwijzen u naar de werkelijke artikelen.  
6 Foutopsporing 
 
1.  Geen satelliet signaal 
 Controleer of de HDMI kabel goed is aangesloten. 
 Controleer of u de juiste HDMI-ingang hebt geselecteerd op uw HDTV. 
 Controleer de antenne kabel, vervang de kabel, of sluit de kabel stevig aan op de 

ontvanger. 
 Stel de waarden van de tuner parameters juist in het installatie menu.  
 Controleer de antenne-aansluitingen. 
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2.  Het product werkt niet 
 Controleer of de stekker volledig is aangesloten op de DC-aansluiting van uw TV. 
 Controleer of de stroomvoorziening stabiel is. 

 
3. Geen verbinding met het netwerk 
 Zorg ervoor dat de netwerkkabel goed is aangesloten en internet goed werkt. 
 Zorg dat Wi-Fi-netwerk is aangesloten en de beveiligingssleutel voor het versleutelde 

netwerk correct is. 
 Zorg ervoor dat u het juiste IP-adres selecteert. 

 
4. Sommige HDTV's kunnen niet het hele beeld weergeven  
 Stel de schermverhouding op uw HDTV als automatisch in.  
 Gaat u naar Menu op uw HDTV> scherm> Selecteer met de pijl knoppen het type 

verhouding> Kies automatisch het volledige scherm weergeven. 
  
5. De afstandsbediening werkt niet  
 Controleer of de batterijen goed zijn en deze correct zijn geplaatst in de 

afstandsbediening. 
 Zorg dat er geen objecten het pad tussen de afstandsbediening en het signaal sensor 

gebied op het product blokkeren. 
 Controleer de afstand tussen de afstandsbediening en het product, dit mag niet meer 

dan 5 meter zijn.  
 Controleer de batterijen en vervang deze als deze leeg. 
 
6. Geen beeld of geluid 
 Controleer of de Audio / Video-uitgang verbinding van het product naar de  

TV correct is.  
 Druk op de MUTE knop en zet TV aan. 
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7 Specificaties 
Hardware 
Chipset AMLOGIC 8726MX-B Dual Core Cortex-A9 1.5GHz 
RAM DDR3 1G 
Flash eMMC 4G 
Tuner 
Demodulatie           QPSK,8PSK 
Frequentie Bereik           950~2150MHz 
Video 

Video Decodering ISO/IEC 11172-2 MPEG1 
ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP @ ML en MP @ HL  
ISO/IEC 14496 MPEG4 Compliant Ondersteuning SP @ L3 naar 
ASP @ L5 
ISO/IEC 14496-10 AVC hoog profiel @ level 4.1 hoofd profiel @ 
niveau 4.1 

Video Uitgang                       CVBS(video formaat @ 576i of 480p) 
HDMI 1.3(video formaat standard @ Auto), HDCP ondersteuning 

Aspect Ratio     4:3    16:9 
Video resolutie 1080p/i  720p  576i  480p 
Audio  
Audio Decodering                 Dolby Digital/Digital Plus, DTS,WMA,WMA 

Pro,WMV,MEPG,AAC,HE-AAC,OGG,OGA,FLAC,ALAC,Ape,M4A
,RM,MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II 

Audio modus Mono/Stereo/Left/Right 
PVR Functie 
Opname Manual, Timer en EPG Timer Opname 
Timeshift                            Timeshift Aan/Uit ondersteund in het Menu 
PVR Operatie Snel Vooruit / Achteruit 2/4/8/16/32, Afspelen/Pauze/Stop/Stap 
Bestand Systeem       NTFS, FAT32, EXT3, EXT4 
Stroom 
DC Ingang Beriek  12V 1.5A 
Stroomverbruik Max. 18W 
Interface 
Linkerpaneel 3*USB ,SD Kaart Sleuf 
Rechterpaneel CA Sleuf 
Achterpaneel Tuner ingang, AV uitgang, Ethernet Poort,RS232 Poort, HDMI, 

DC IN 
Voorpaneel Standby toets, IR ontvanger, 1 X USB 
Fysieke Specificaties 
Werktempratuur 
Temperatuur  

 0℃-40℃ 

Storage Temperatuur  -10℃-65℃ 
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