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1.1 Σύνδεση 

Βήμα 3.  Βήμα 1. 

Συνδέστε 

το δικτύου 

Βήμα 2. 

Συνδέστε  το 

καλώδιο HDMI     

στην τηλεόραση    

Συνδέστε το 
φορτισή στην 
πρίζα και το 
καλώδιο στο tvbox

στο 

Ethernet 

Android TV 
BOX 

Εγχειρίδιο 
χρήστη
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1.1 Θύρες 

 Θύρα Κάρτας Mini SD  USB 2.0 

 Βήμα 5 Βάλτε στην  

θύρα την κάρτα 

microSD (αν διαθέτετε)

Βήμα 4

Βάλτε το  

καλώδιο USB 

για  το ποντίκι 

(αν διαθέτετε)
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1.2 Συνθήκες Συστήματος 

Συνθήκες Λειτουργίας: 

5℃ - 35℃, 30% - 90% Υγρασία 

Συνθήκες Αποθήκευσης: 

-20℃ – 60℃, 10% - 90% Υγρασία

1.3 Περιεχόμενα Συσκευασίας 

Προϊόν 

Android TV Box 1 

Αξεσουάρ Ποσότητα 

Μετασχηματιστής 1 

Τηλεκοντρόλ IR 1 

Καλώδιο HD 1 

Οδηγίες Χρήσης 1 

1.4 Οδηγίες Χρήσης  
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Εκκίνηση  

Bάλτε το TV Box στην πρίζα ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του. 

Έπειτα πλοηγηθείτε με το τηλεχειριστήριο πατώντας τα βέλη δεξιά και 

αριστερά.  

Αρχική Οθόνη (Home)  

Στην Αρχική Οθόνη υπάρχουν οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε 

συνηθέστερα.  Μπορείτε να προσθέσετε τις επιθυμητές εφαρμογές.  

Παρακαλούμε επιλέξτε με (✓) τις εφαρμογές που επιθυμείτε. Ακυρώστε 

την επιλογή για τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε. 

Οι Εφαρμογές μου (My Apps)  

Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή “My Apps”. Πιέστε ΟΚ για 

είσοδο. Μπορείτε να δείτε τις εφαρμογές που αφορούν τις διάφορες 

λειτουργίες στην ακόλουθη εικόνα. 

Browser 

Μετακινήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο “Browser”. Πιέστε ΟΚ για είσοδο. Στη 

συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Internet. Σημείωση: Θα 

πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση στο Internet πριν 

μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες.   
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File Browser (Εξερεύνηση Αρχείων) 

Μετακινήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο “File Browser”. Πιέστε ΟΚ για είσοδο στη 

λίστα συσκευών. Όταν συνδέσετε συσκευή USB ή SD/ SDHC/ MMC, θα εμφανιστεί η 

ένδειξη “Device is mounting” (Η συσκευή συνδέεται). Μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση και μετακίνηση αρχείων και 

φακέλων μεταξύ της τοπικής μνήμης και της (τυχόν) συνδεδεμένης κάρτας μνήμης.   

Downloads (Λήψεις) 

Μετακινήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο “Downloads”. Πιέστε ΟΚ για είσοδο. 

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση λήψεων εφαρμογών APK από το Internet.  

Network (Δίκτυο) 

Wi-Fi  

Επιλέξτε “Wi-Fi” και το σύστημα θα ξεκινήσει να αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα 

δίκτυα Wi-Fi.   

Πιέστε ΟΚ για επιλογή του επιθυμητού δικτύου Wi-Fi και πληκτρολογήστε τον 

κωδικό του. Αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων, θα εμφανιστεί η 

ένδειξη “connected” (συνδέθηκε). Πλέον είστε συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο 

δίκτυο Wi-Fi.   

Σημείωση: Αν αποτύχει η σύνδεση Wi-Fi, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά. 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων  

Σε καμία περίπτωση να μη δοκιμάσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το TV Box, καθώς 

θα ακυρωθεί η εγγύηση. Να μην ανοίξετε το περίβλημα του TV Box, καθώς υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν συμβεί οποιοδήποτε σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα 

ακόλουθα σημεία και - αν δε λυθεί – επικοινωνήστε με το σέρβις.  

Πρόβλημα Λύση 

Δεν υπάρχει 
τροφοδοσία 

 Ελέγξτε αν είναι σωστά 
συνδεδεμένο το 
τροφοδοτικό ρεύματος 
στο TV Box και στην 
πηγή τροφοδοσίας  
 Πιέστε το πλήκτρο 
Power στο 
τηλεχειριστήριο για να 
ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή  
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Δεν υπάρχει εικόνα  Συνδέστε ξανά το 
καλώδιο HDMI ή AV 

Δεν ακούγεται ή 
ακούγεται 
παραμορφωμένος ήχος 

 Ρυθμίστε την ένταση 
 Ελέγξτε αν είναι 
συνδεδεμένα σωστά τα 
ηχεία 

Δεν ακούγεται ήχος 
από την ψηφιακή 
έξοδο ήχου  

 Ελέγξτε τις ψηφιακές 
συνδέσεις 
 Ελέγξτε αν είναι σωστά 
ρυθμισμένος ο 
ενισχυτής σας 

Η συσκευή δεν 
αποκρίνεται στο 
τηλεχειριστήριο  

 Στοχεύστε το 
τηλεχειριστήριο 
απευθείας στον 
αισθητήρα που 
βρίσκεται στην 
πρόσοψη του TV Box 
 Μειώστε την 
απόσταση μεταξύ του 
τηλεχειριστηρίου και 
του TV Box  
 Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες του 
τηλεχειριστηρίου 

Η συσκευή δεν 
αποκρίνεται σε 
ορισμένες εντολές κατά 
τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής  

 Η λειτουργία μπορεί 
να μην επιτρέπεται. 
Διαβάστε τις οδηγίες 
χρήσης  
 Μπορεί το σύστημα να 
μην αποκρίνεται. 
Αποσυνδέστε και 
συνδέστε ξανά το 
καλώδιο τροφοδοσίας 

Δεν ακούγεται ήχος 
κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής βίντεο 

 Μπορεί να μην 
υποστηρίζεται η 
κωδικοποίηση ήχου 
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από το TV Box. 
Μπορείτε ν’ αλλάξετε 
ήχο μέσω του μενού, 
ώστε να υποστηρίζεται 
 Ελέγξτε την ένταση του 
ήχου 

Τα περιεχόμενα του 
USB flash drive δεν 
μπορούν να 
αναγνωστούν  

 Η μορφή (format) του 
USB Flash δεν είναι 
συμβατή με το TV Box  
 Απενεργοποιήστε το 
TV Box, περιμένετε 30 
δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια 
ενεργοποιήστε το ξανά 

Αργή λειτουργία του 
USB flash drive  

 Μεγάλο μέγεθος 
αρχείων ή υψηλές 
αναλύσεις απαιτούν 
περισσότερο χρόνο για 
να αναγνωστούν και να 
προβληθούν στην 
οθόνη της TV σας.  

Δεν ακούγεται ήχος 
μέσω HDMI  

 Ελέγξτε τη σύνδεση 
μεταξύ της TV και της 
υποδοχής HDMI του TV 
Box  
 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 
της TV σας 
 Ελέγξτε την ένταση του 
ήχου  

Η οθόνη της 
τηλεόρασης είναι 
μαύρη και το LED της 
συσκευής αναβοσβήνει 

 Απενεργοποιήστε το 
TV Box, περιμένετε 30 
δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια 
ενεργοποιήστε το ξανά 
 Αν βρίσκεστε σε 
κατάσταση HDMI, 
ελέγξτε αν η σύνδεση 
HDMI είναι σωστή ή 
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αλλάξτε καλώδιο HDMI 
ή ρυθμίστε την 
ανάλυση του TV Box σε 
720p.  

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που περιλαμβάνονται 
στο εγχειρίδιο χρήσης και τη συσκευασία

είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν στο προϊόν. 




