
TX3 Mini – Android Média lejátszó

Amlogic S905W – Android 7.1 OS
 
A TV-Box lehetővé teszi különféle médiák (zene, videó, állókép) lejátszását különböző protokollok és szabványok (WLAN,
Hot  Spot,  Ethernet,  Bluetooth,  Miracast,  DLNA  és  Apple  Air  Play)  és  platformok  (pl.  YouTube,  XBMC  (Kodi))
alkalmazásával.  A készülék  támogatja  a  4K  Ultra  HD minőségű filmeket,  a  3D-filmeket és  a  Bluray-t.  A külső  fájlok
egyszerűen  áttolhatók  USB-n  vagy  kártyaolvasón  keresztül  a  belső  memóriába,  vagy  közvetlenül  lejátszhatók.  A
bejelentkezés után a Google Account (fiók) áll rendelkezésére a fájlkezeléshez (pl. Google Drive) és a fájlmegjelenítéshez
(pl.  YouTube).  Új  alkalmazásokhoz (Apps)  férhet hozzá kényelmesen a Google Play Store segítségével.  Biztonsági és
engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiektõl eltérő célokra
használja, a készülék károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt  veszélyek léphetnek fel,  pl.  rövidzár,  tűz,
áramütés  stb.  veszélye.  Olvassa  el  figyelmesen  a  használati  útmutatót,  és  őrizze  meg.  Ha  a  készüléket  másoknak
továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Biztonsági előírások:
 
Olvassa  figyelmesen  végig  a  használati  útmutatót,  és  különösen  a  biztonsági  tudnivalókat  vegye  figyelembe.
Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk
felelősséget az ebből adódó személyi, vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és
a  garancia  is.  Óvja  meg  a  készüléket  szélsőséges  hőmérséklettől,  közvetlen  napsütéstől,  erős  rázkódástól,  magas
páratartalomtól, nedvességtől,  éghető gázoktól,  gőzöktől és oldószerektől. Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai
igénybevételnek.  Bánjon  nagyon  óvatosan  a  készülékkel.  Lökés,  ütés,  vagy  akár  kis  magasságból  való  leesés
következtében is megsérülhet. Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is,
amelyekhez  ezt  a  készüléket  csatlakoztatja.  A  hálózati  dugaszoló  aljzat  legyen  a  készülék  közelében,  könnyen
hozzáférhető helyen.  A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
A  hálózati  tápegység  számára  feszültségforrásként  csak  a  közüzemi  hálózat  egy  szabványos  dugaszoló  aljzata
használható. Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki az tápegységet a konnektorból Ha a dugasz tápegység
nedvességet kap, életveszély állhat fenn áramütés következtében! Ha a dugasz tápegység láthatóan sérült, ne fogja meg,
mert életveszélyes áramütés érheti!   Ha hosszabb ideig nem fogja használni  a készüléket (pl. tárolásnál),  húzza ki a
dugasz tápegységet a konnektorból. 
A készülék használat közben kissé felmelegedhet. Ne takarja le használat közben. Ne szedje szét a készüléket! Forduljon
szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
Karbantartási,  beállítási  és javítási  munkát csak szakemberrel,  vagy szakműhellyel  végeztessen.  Ha még lenne olyan
kérdése, amelyre ebben a rövid használati útmutatóban nem talált választ, forduljon szakemberhez!

A készülék rövid műszaki jellemzői:
 

 OS verzió: Android 7.1

 Központi CPU: S905W 2.0 GHz, Quad core ARM Cortex-A53 processzorral

 Grafikus GPU: Mali-450 penta-core, 750MHz+(DVFS) videó processzorral

 Memória RAM: 2GB DDR3

 Memória ROM:  16GB eMMC

 Hálózati kapcsolat: beépített wifi IEEE 802.11 b/g/n és vezetékes 10/100Mbit

 Digitális hang kimenet: SPDIF (Optikai) hangkimenet

 Támogatott videó, hang és kép formátumok:

 Videó: H.265, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, 
M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV, 

 Audió: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV

 Kép: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF



Csatlakozások használata:

Tápáramellátás:

 Dugja be a hálózati tápegység kerek kisfeszültségű tápdugóját a készülék DC +5V (5) csatlakozóhüvelyébe. 

 Dugja be a hálózati tápegységet egy alkalmas hálózati dugaszaljba
HDMI:

 A HDMI csatlakozó kábelen keresztül csatlakoztathatja a készüléket egy TV-készülék vagy monitor HDMI 
csatlakozójára

 A csatlakoztatáshoz egy HDMI kábelre van szükség (tartozék)
USB (tasztatúra és egér, külső tárolóeszközök)

 A készüléket tasztatúrával és egérrel is lehet kezelni/navigálni. Kössön rá egy USB tasztatúrát és/vagy egy
USB-egeret az USB 1 és az USB 2 csatlakozóhüvelyre

 Külső  tárolóeszközök  (pl.  merevlemez,  kártyaolvasó  memóriakártyával,  Pen  drive,  stb.  )  ugyancsak
csatlakoztathatók  az  USB  1-2  aljzatokra  adatok  átvitele  vagy  kiolvasása  céljából.  A  memóriaeszköz
áramszükségletétől függően külső tápáramellátásra van szükség

Ethernet (LAN): 

 A  helyi  hálózattal  (LAN)  egy  Ethernet-kábel  segítségével  hozhatja  létre  az  összeköttetést.  A  kábel
megválasztásakor figyeljen a jó minőségre

 Ne használjon „cross-over“ (fordított bekötésű) kábelt

 Dugja be az Ethernet-kábel egyik végét (RJ-45-dugó) a LAN feliratú Ethernet-csatlakozóhüvelybe, majd dugja
be a kábel másik végét a routerbe, vagy a hálózat felépítésétől függően egy switchbe

Toslink:

 Optikai összeköttetést hozhat létre OPTICAL feliratú optikai csatlakozóhüvelyen keresztül egy arra alkalmas
hangerősítő,  házimozi  rendszerrel  TOSLINK  kábel  segítségével.  Kapcsolja  ki  a  TV-Box-ot  és  a  fogadó
készüléket az optikai kapcsolat létesítése előtt

 Vigyázzon arra, hogy a dugó hegye az összeköttetés létrehozásakor ne sérüljön meg
AV csatlakozó aljzat (speciális, négy érintkezős Jack. A kábel nem része a csomagnak)

 Csatlakoztassa az AV kábel 3,5 mm-es Jack dugóját az AV-csatlakozóhüvelybe

 Csatlakoztassa az RCA dugót megjelenítő/lejátszó készülékbe

Csatlakozók

HDMI kimenet HDMI 2.0 4K vagy 2K kijelző támogatása

USB csatlakozás 2x nagysebességű USB 2.0, külső HDD/SSD és vagy USB stick támogatása

Memória kártya olvasó TF Card (MicroSD) kártya olvasó

Digitális hang kimenet SPDIF optikai

Analóg kép és hang kimenet AV (3 az 1-ben) Jack aljzat

Hálózati kapcsolat RJ45 10Mbit / 100Mbit sebesség támogatása

Hálózati adapter DC Jack csatlakozós 5V/2A külső

Szoftveres specifikáció:

Operációs rendszer
Android 7.1

KODI verzió
Kodi 17 sorozat (és a későbbi verziók)

Dekódolt formátumok
4K, MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10

Videó formátumok
4K@30fps, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, 
MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV

Audió formátumok
MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV

Kép formátumok
JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF

DLNA
DLNA média file megosztás támogatott

Nyelvek
angol/francia/német/spanyol/Italian stb. 24 nyelv

További paraméterek:

Működési hőmérséklet
-10~40℃

Tárolási hőmérséklet
-20~50℃

Páratartalom
5%-90% (Nincs kondenzáció）

TX3 Mini súly (kg)
0.15

TX3 Mini méretek (mm) 105 x 105 x 15mm

Csomagolási tartozékok: 5V/2A hálózati adapter, HDMI kábel, távirányító
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