
Android TV BOX Käyttöohje 

 
Varoitukset ennen käyttöä 
Estääksesi tulipalon, elektronisen shokin ja tuotteen vaurioitumisen, ole hyvä äläkä päästä laitetta 
kontaktiin sateen, kosteuden tai nesteiden kanssa. Älä laita laseja tai muita vesiastioita laitteen 
lähelle. 

Varmistaaksesi hyvä tuuletus, älä laita laitetta kirjakaappiin, laatikkoon tai muuhun suljettuun 
paikkaan. Pidä laite hyvin ilmastoituna estääksesi tulipalo tai elektroninen shokki laitteen 
kuumentumisen vuoksi. Pidä kynttilät ja muut valaisimet etäällä laitteesta. Ole hyvä äläkä avaa 
laitteen koteloa. Vain ammattilaisen on luvallista tehdä niin. 

Yksikön sijoituspaikka  
Sijoita laite tasaiselle alustalle. Pidä se etäällä auringonvalosta ja vältä kuumuutta, kosteutta ja 
jatkuvaa heiluntaa välttääksesi laitteen kotelon ja muiden komponenttien vaurioituminen ja laitteen 
käyttöiän lyhentyminen. Saadaksesi laittesta sen paras suorituskyky, älä aseta laitteen päälle 
painavia esineitä ja pidä se vähintään 6 tuuman (15cm) päässä seinästä. 

Virta 
Älä käytä ylivirtaa, muuten laite voi vaurioitua ja se voi aiheuttaa tulipalon. Ole hyvä ja asenna 
virtakaapeli kunnolla ja huolehdi, että kaapeli ei ole vaurioitunut. Yhdysvalloissa se tarkoittaa 110 
VAC laitteelle. Ole hyvä ja irroita virtakaapeli jos et käytä laitetta pitkään aikaan, välttääksesi 
salaman aiheuttamat vauriot. 

Puhdistaminen 
Ole hyvä ja irrota virtakaapeli ennen laitteen puhdistamista. Käytä kevyestä kostutettua liinaa 
puhdistaaksesi laite, nestemäisten puhdistusaiheiden sijaan. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, 
sillä se voi vaurioittaa laitetta. 

Kosteus 
Ole hyvä ja pidä laite etäällä kosteista paikoista, kuten kellarista. Kondensoitunut kosteus voi 
vaurioittaa laitetta. Tilanteessa, jossa kosteutta pääsee laitteeseen, ole hyvä ja käynnistä laite, 
jolloin sen lämpö voi poistaa kosteuden. 

Käyttöohjeesta 
Ole ystävällinen ja lue käyttöohje huolellisesti ja pidä se turvallisessa paikassa, jotta voit 
uudelleenlukea sen tarvittaessa. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat olla erilaisia kuin kuvat, 
jotka näkyvät TV:ssä, käyttöohjelmasta riippuen. 
 

Jos laitteen osia tarvitsee vaihtaa, ole hyvä ja huolehdi, että vain auktorisoituja osia käytetään. 
Muussa tapauksessa se saattaa aiheuttaa tulipalon, elektronisen shokin tai muun vaurion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakkauksen sisältö 
Varaosat Määrä 
Virta-adapteri      1 
Kauko-ohjain      1 
HD-kaapeli      1 
Käyttöohje      1 
 

TV Hallinta-alue: Paina oppiaksesti TV IR kaukosäätimestä kontrolloidaksesti 
TV:tä. 

- Virta: Paina valmiustilaan 
- Vaimennus: Paina vaimentaaksesi ääni 
- Verkkosivu: Paina siirtyäksesi palvelimelle 
- Äänenvoimakkuus: Paina vähentääksesi/lisätäksesi äänenvoimakkuutta 
- Koti: Pikapainike takaisin päävalikkoon 
- Paluu: Paina palataksesi takaisin edelliseen valikkoon 
- Vaimennus: Paina valitaksesi sopiva sovellus videoille, musiikille, kuville ja 

verkkosivulle 
- Kursori: Paina käyttääksesi navigointipainiketta kursorina 

Navigointi: Paina navigoidaksesti vasemmalle/oikealle/ylös/alas. 
Paina OK vahvistaaksesi valintasi. 
 
Numeropainikkeet 0-9: Paina valitaksesi numero 
Vaimennus: Äänen vaimennus tai vapautus 
Palautin: Paina palauttaaksesi valinta 
 

Liitännät 
AV liitäntä 
a. Liitä 3-värinen (pun./valk./kelt./) AV kaapeli TV BOXin AV-porttiin ja toinen pää TV:n AV-porttiin. 
Liitännän tehdään värien mukaisesti. 
b. Käynnistä TV BOX, aseta TV AV-portin videotilaan 
HDTV liitäntä  
a. Liitä HDTV-kaapeli laitteen porttiin ja toinen pää TV:n porttiin 
b. Käynnistä TV BOX, aseta TV HDTV-portin videotilaan 

 
 
 
 

 



Aloitus 
Käynnistämisen jälkeen sininen valo syttyy noin 30 sekunniksi siirtyäksesi pääsivulle. 
 
Näyttöasetukset 
Klikkaa “Setting/Display/Display Scale”, siirry sivun alas ja paina ylös tai alas kauko-ohjaimesta 
muokataksesi näyttöä. 
 
Wi-Fi Asetukset 
Paina “Wi-Fi”, aseta Wi-Fi yhteys päälle oikeasta yläkulmasta. Ohjelma aloittaa ympärilläsi 
vapaana olevien Wi-Fi yhteyksien skannaamisen automaattisesti. 
 

 
 

 
HDTV Astukset 
Näyttö -> Aseta “HDTV auto-detection” -> Klikkaa “HDTV Output Mode Setting: 1080-60hz”. Voit 
tämän jälkeen valita sen toiseksi sivuksi. 
 

 
 
 
 
 
 



Sovelluksen asennus 
Siirry “ApkInstaller” valikkoon. Paina OK valitaksesi. 
Voit asentaa ohjelmiston apkinstaller ominaisuudella. Ole hyvä ja lataa ensin haluamasi ohjelmisto 
apk-valinnoista tietokoneelta USB:llä. Valitse haluamasi laite skannataksesi apks.  
Paina OK asentaaksesi haluamasi ohjelmisto. 
Asennuksen ollessa valmis, ohjelmiston ikoni näkyy sovelluksen valikossa. 
 

 
 

 
Sovellukseni 
Siirry MyAppsiin, paina OK valitaksesi. 
Voit nähdä kuvassa eri ikoneja eri ominaisuuksille 
 

 
 
 



Varmuuskopio & nollaus 
Siirry “Backup & reset” osioon, paina enter siirtyäksesi tehdasasetusten nollaukseen. Voit poistaa 
kaikki tiedostot media boxista. 
 
Ongelmien kartoittaminen 
Varoitus 
Missään tilanteissa sinun ei tule yrittää korjata TV BOXia itse, sillä se keskeyttää takuun. Älä avaa 
koteloa, sillä se voi aiheuttaa elektronisen shokin. Jos ongelmia ilmenee, tarkista alla oleva lista 
ennen TV BOXin viemistä korjattavaksi. Jos sinun on mahdoton selvittää ongelma seuraavilla 
ohjeilla, pyydä tuotteesi myyjältä apua. 
 
Ongelma Ratkaisu 
Ei virtaa - Tarkista, että virta-adapteri on oikein yhdistetty 

virtalähteeseen ja TV BOXiin. 
- Käynnistä virta kauko-ohjaimen 

virtapainikkeella. 
Ei kuvaa - Uudelleenyhdistä HDTV-kaapeli tai YUV-kaapeli 

tai AV-kaapeli. 
- Tarkista, että TV on kytketty päälle. 

Ei ääntä tai vääristynyt ääni - Säädä äänenvoimakkuus. 
- Tarkista, että kaiuttimet on asennettu oikein. 

Ei ääni tai digiliitäntää - Tarkista digitaaliset yhteydet. 
- Tarkista vahvistin on asennettu oikein. 

Laite ei reagoi kauko-ohjaimeen 
 
Laite ei reagoi joihinkin 
ohjauskäskyihin käytön aikana 

- Osoita kauko-ohjaimella suoraan TV BOXin 
sensoriin. 

- Lyhennä etäisyyttä TV BOXiin. 
- Vaihta kauko-ohjaimen paristo. 
- Toiminto ei välttämättä ole sallittu. Tarkista 

käyttöohje. 
- Järjestelmä saattaa olla jumittunut, 

uudelleenyhdistä virta-adapteri käynnistääksesi 
uudelleen. 

Ei ääntä elokuvan toiston aikana - Audiokoodekit eivät välttämättä ole TV BOXin 
tukemia. Voit muuttaa tuettuun äänitiedostoon 
valikosta. 

- Tarkista äänenvoimakkuus. 
USB-muistitikkua ei voida lukea - USB-muistitikun muoto ei ole yhteensopia TV 

BOXin kanssa. 
- Jos yhtä USB-muistitikkua ei voida lukea, ole 

hyvä ja sammuta TV BOX, odota 30 sekuntia ja 
käynnistä se uudelleen. 

 
USB-muistikortin hidas toimivuus - USB-muistikortilla kestää kauemmin lukea ja 

näyttää TV-näytöllä jos tiedostokoko on suuri tai 
resoluutio korkea. 

Ei ääntä HDTV yhteydellä - Tarkista TV:n ja HDTV pistokkeen liitäntä. 
- Tarkista TV asetukset. 
- Tarkista äänenvoimakkuus. 

TV-ruutu on musta ja laitteen LED-valo 
vilkkuu 

- Sammuta TV BOX, odota 30 sekuntia ja 
käynnistä se uudelleen. 

- Jos valintana on HDTV, tarkista, että HDTV on 
yhdistetty tai vaihda toinen HDTV-kaapeli, aseta 
TV BOXin ulostulo resoluutio 720p. 


