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Biztonsági utasítások

Biztonsági utasítások
A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk 

a biztonságos használatra. A készülék helytelen üzemeltetése 

azonban személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. 

A készülék használata közben az alábbi utasításokat be kell tartani.

Ez a készülék nem tartalmaz olyan egységeket és alkatrészeket, 

amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ne szedje szét a készüléket, 

ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása 

esetén a javítást bízza szakszervizre.

Tápellátás
A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek 

megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Hőforrás
A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne 

állítsa hőforrások, pl. kályha közelébe.

Tisztítás
A tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a fali 

aljzatból. A készülék tisztításához ne használjon folyékony 

tisztítószereket vagy maró és karcoló anyagokat, a készüléket csak 

puha ronggyal törölje meg.

Nehéz tárgyak
Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, különben megsérülhet 

a készülék.

Külső készülékek csatlakoztatása
Külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a tápkábelt 

a hálózatból. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, illetve 

a felhasználó sérülést szenvedhet.
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Javítást igénylő meghibásodások
Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, 

húzza ki a készüléket a tápellátásból, és vegye fel a kapcsolatot 

egy szakszervizzel.

A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.

B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.

C. Ha a készülék nem működik, pedig az útmutató szerint kezeli, 

csak azokat a kezelőgombokat nyomja meg, amelyekről említés 

esik ebben az útmutatóban. Ellenkező esetben a készülék 

megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.

D. A készülék magasból leesett.

E. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás
Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges 

ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék 

burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget. 

Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Alkatrészek cseréje
Ha alkatrészcserére van szükség, kérje meg a szakszervizt, hogy 

cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Idegen alkatrész beépítése esetén 

a készülék használata meghibásodást, személyi sérülést vagy 

áramütést okozhat.

Biztonsági szemrevételezés
A karbantartás és javítás után kérje meg a szakszervizt, hogy 

a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen 

a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés:
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt 

az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.
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Bevezető

Bevezető
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ebben a felhasználói 

kézikönyvben minden szükséges információt megtalál készüléke 

kényelmes kezeléséhez. Kérjük, olvassa el figyelmesen használatba 

vétel előtt, és őrizze meg.

Nyilatkozat
Igyekeztünk a készülékkel kapcsolatos legaktuálisabb információkat 

biztosítani. A felhasználói kézikönyv tartalmára nem vonatkozik 

a jótállás, és elutasítunk minden belőle származtatott jótállást. Az 

ebben a kézikönyvben szereplő adatok csak utasítások a készülék 

kezelésére.

Fenntartjuk a jogot, hogy ebben az útmutatóban előzetes 

figyelmeztetés nélküli javítást, módosítást vagy fordítást hajtsunk 

végre. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el 

weboldalunkra, hogy hozzájusson a legújabb információkhoz. 

A csomag tartalma

Box

1 db - TV Box

1 db – Távirányító

1 db – Töltőadapter

1 db – HDMI kábel

1 db – Felhasználói kézikönyv
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1. Általános utasítások

USB csatlakozó, megjegyzések a készülék használatával 
kapcsolatban

Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. 

Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az 

adatátvitel, és ne legyen zavarás. Ha külső merevlemezt vagy más 

hordozható tárolót akar csatlakoztatni, csatlakoztassa azt a készülék 

bekapcsolása előtt. A bekapcsolt eszközhöz történő csatlakoztatás 

esetén az eszköz újraindulhat, és elveszítheti a nem mentett 

adatokat, vagy megszakíthatja a lejátszást.

Az elektrosztatikus kisülések a készülék hibás működését 

okozhatják. Ilyen esetben a készüléket indítsa újra.

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt 

a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.

A maximális sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet 

defragmentáltan tartani. Használjon FAT32 vagy NTFS fájlrendszert, 

egy partíciót és védelem nélkül. Amennyiben a memória eszközről 

való olvasás nem folyamatos, akkor nem kívánatos jelenségek 

léphetnek fel, például képrészek vagy teljes képek kiesése 

(kockásodás), szaggatott vagy hiányos hang, legrosszabb esetben 

a lejátszási művelet megszakad. A csatlakoztatott memória eszköz 

váratlan viselkedése ill. vírusok, káros szoftverek stb. hatása 

a készülék működésében zavart okozhat és újraindítás szükséges. 

Az USB-csatlakozó standard típusú és nem képes nagy fogyasztású 

USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját 

tápellátással rendelkező eszközt és a saját töltőjével töltse.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás 

figyelembe vételével tervezték. Az USB eszközök sokfélesége 

miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB 

berendezéssel. Gond esetén a tárolóeszközt próbálja meg 

közvetlenül a készülékben formázni. Amennyiben a problémák nem 

szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt. 



6 HU

HU

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s. Revision 06/2022

A készülék leírása

2. A készülék leírása
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A Előoldal 1 LED-es készülék állapotjelző  

 

-  piros jelzés ( alvás ) 

-  kék jelzés (bekapcsolt állapot)

-  többszínű jelzés (aktív hangvezérlés, 

a készülék beállításainak módosítása) 

2 Infravörös távirányító-vevő 

B Hátoldal 3 DC 5 V-os tápegység-aljzat

4 HDMI port 

5 RJ 45 Ethernet-port 

6 Audio és videó analóg kimenet 

C Jobb oldal 7 Memóriakártya nyílás 

8 USB A 3.0

9 USB A 2.0
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Bemeneti perifériák

3. Bemeneti perifériák

USB

A készülék támogatja az USB 2.0 vagy USB 3.0-felületen 

csatlakoztatható hordozható merevlemezeket és kulcsokat. A készülék 

könnyebb kezelése érdekében használhat számítógépes billentyűzetet, 

és olyan egeret, amelynek nincsenek kibővített funkciói, pl. speciális 

gamer egér vagy beépített hangerőszabályzó gomb stb. 

Mikro SD kártya

Az USB-port mellett van egy nyílás legfeljebb 64 GB-os mikro 

SD kártya számára. A kártyát az érintkezőkkel felfelé tegye 

a készülékbe.

4. Távirányító

Gombok és funkcióik
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1 Mikrofon 

2 Jelző LED dióda

3 Be/Ki gomb (alvás gomb)

4 Halkítás  

5 Irányváltó navigációs billentyű - fel 

6 Középső jóváhagyó gomb „OK”, illetve lejátszás, lejátszás/

szünet

7 Irányváltó navigációs billentyű - balra

8 Irányváltó navigációs billentyű - jobbra

9 Irányváltó navigációs billentyű - le

10 Nyissa meg a kezdőképernyőt 

11 Vissza

12 Hangvezérlés

13 A hangerő csökkentése

14 A hangerő növelése

15 Youtube gyors-választó

16 Prime video gyors-választó

17 Google Play gyors-választó 

Elemek behelyezése: a távirányítóba 2 AAA tpusú elem szükséges. 

Helyezze be az elemeket a távirányító elemtartó fedele alatt látható 

módon. 
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Bekötési rajz

5. Bekötési rajz

A HDMI csatlakozás használata

A HDMI egy sokoldalú digitális csatlakoztatási mód váltottsoros és 

nem váltottsoros kép sokféle felbontásához hangátvitellel együtt, 

mindez egyetlen csatlakozóban.

1) Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a készülék kimenetéhez és a TV-

készülék bemenetéhez

2) Állítsa a készülék TV-kimenetét arra a maximális felbontásra, 

amit TV-készüléke támogat. Így érheti el a legjobb 

képmegjelenítést.

Az A/V (CVBS) csatlakozás használata

Ha televíziójának nincs HDMI-bemenete, a TV-készüléket AV 

kábelen keresztül is csatlakoztathatja. Az AV kábelt csatlakoztassa 

a készülék kimenetéhez (audió és videó), és a televízió 

bemenetéhez. Ezen a kimeneten keresztül legfeljebb 576p 

felbontás megy át. 

A – audió R; B – audió L; C – videó; D- közös földelés

Megjegyzés:
A CVBS videókimenet csak akkor aktív, ha HDMI kábel nincs 

csatlakoztatva. Az összekötő kábel nem része a csomagnak, 

a megfelelő működés érdekében kövesse a rajz szerinti 

csatlakozást. 
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HDMI

HDMI 

kábel

Csatlakozás a helyi hálózathoz

UTP kábel segítségével csatlakoztathatja a készüléket a helyi 

routerhez. A készülék gyárilag be van állítva, hogy DHCP 

segítségével automatikusan IP-címet szerezzen.

Megjegyzés:
Szükséges azonban, hogy mindkét készülék a lehető 

legnagyobb elérhető sebességen legyen összekapcsolva. Így 

biztosíthatja a stabil adatátvitelt. 
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Bekötési rajz

Router

Hálózati kábel
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6. Üzembe helyezés és használat

Az eszköz vezérléséhez használja a mellékelt távirányítót. 

A választás megerősítése az alkalmazásokban többnyire 

a távirányító középső „OK” gombjával történik. 

Egyes alkalmazásokban csatlakoztatott egér és billentyűzet is 

használható. Az eszköz alapvető működéséhez azonban nem 

javasoljuk a csatlakoztatást. 

6.1 Üzembe helyezés

1) Hagyja a készüléket kikapcsolva, és végezze el az igényei 

szerinti csatlakoztatásokat – különösen a TV-készülékhez és az 

internethez.

2) A csatlakoztatott TV-készüléken válassza ki azt a bemenetet, 

amelyre a készülék kimenetét csatlakoztatta. Megjegyzés: 

A készülék HDMI kimenete előnyt élvez a Videó kimenettel 

(CVBS) szemben. Ha a HDMI kimenet csatlakoztatva van a TV-

készülékhez, a Videó kimenet (CVBS) nem aktív.  Aktiválásához 

ki kell húzni a HDMI kábelt a készülék kimenetéből.

3) Csatlakoztassa a készüléket az aljzathoz a hálózati adapter 

segítségével. A készülék automatikusan bekapcsol. 

4) Első csatlakoztatáskor elindul az alapvető funkciók beállítására 

szolgáló útmutató. Az útmutató beindulása néhány percig is 

eltarthat. 

5) Olvassa el az útmutatót, és lépésről lépésre állítsa be az 

eszközét

a. Párosítsa a távirányítót az eszközzel: A készülék képernyőjén 

megjelenik a távirányító párosítása az eszközzel. A készülék 

és a távirányító közötti közvetlen láthatóság mellett 

maximum 20 cm távolságot kell tartani. Ezután kb. 10 

másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő hangerő csökkentő 

gombját ("-") és a középső "OK" gombot. A sikeres párosítás 

után a menü automatikusan átvált a következő lépésre - 

a nyelv kiválasztására. 
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Üzembe helyezés és használat

b. A felhasználói felület nyelve: A távirányítón található nyilak 

segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, és erősítse meg 

választását a középső "OK" gombbal 

 

c. Beállítások Android telefon használatával: ha mobiltelefonja 

Android operációs rendszerrel rendelkezik és van egy 

aktív Google felhasználói fiókja, amely szintén csatlakozik 

ugyanahhoz a helyi hálózathoz, eszközének egyszerűsített 

beállítását mobiltelefon segítségével végezheti el. Ezt 

a lehetőséget kihagyhatja.

d. WiFi hálózat kiválasztása: Ha nincs Ethernet kábel 

csatlakoztatva a készülékhez, válassza ki a kívánt WiFi 

hálózatot, és csatlakoztassa hozzá.

e. Bejelentkezés a Google fiókba: a készüléket egy 

meglévő vagy új Google fiókhoz kell csatlakoztatni. 

A beállításokat többféle módon is elvégezheti (a telefon, 

a számítógép vagy a távirányító segítségével).



HU 15

HUÜzembe helyezés és használat

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s. Revision 06/2022

 

 A távoli bejelentkezés lehetővé teszi, hogy a képernyőn 

megjelenő billentyűzet segítségével megadja Google 

fiókjának bejelentkezési nevét és jelszavát, amelyet 

a távirányító nyilaival (fel, bal, jobb, le) navigálhat. Mindig 

erősítse meg a kiválasztott karaktert a középső "OK" gombbal. 

Erősítse meg a beírt felhasználónevet (vagy jelszót) egy 

karakterrel a billentyűzeten .

  

f. Google Általános Szerződési Feltételek: Kérjük, tekintse át és 

fogadja el a Google szolgáltatási feltételeit.

G. Hely: engedélyezheti eszközének helymeghatározását az 

eszközén.
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Üzembe helyezés és használat

6) A telepítés útmutató befejezése után megjelenik a fő 

felhasználói felület képernyő (az AndroidTV-n) az elérhető 

alkalmazásokkal. Az Android Store (Play Áruház) segítségével 

kezelheti és hozzáadhat további alkalmazásokat.

Figyelmeztetés: 
A készüléket médialejátszásra tervezték, és csak az 

AndroidTV által támogatott alkalmazások telepíthetők rá. 

Ezért nem minden mobiltelefonon általánosan támogatott 

alkalmazás telepíthető az eszközre.

Tipp: 
Más eszközökkel való párosítás/megosztás esetén az eszköz 

„KM6” néven jelenik meg.

6.2 Haladó beállítások
A beállítások útmutatójában elvégzett alapbeállításokon kívül 

részletesen beállíthatja az Android rendszer tulajdonságait annak 

saját beállításain keresztül. Ez a Settings (Beállítások) opcióval 

érhető el. Az Android rendszer beállítása a „More Settings” (További 

beállítások) fülön érhető el. A beállítások útmutatójának valamennyi 

opciója a haladó beállítások között is elérhető.

Figyelmeztetés: 
Az eszközbeállítások egyes lehetőségei csak olyan eszközökkel 

működnek, amelyek rendelkeznek a funkciókkal. Az Android 

TV operációs rendszer globális rendszer az eszközök széles 

skálájához. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy az opció 

elérhető ezen a készüléken. 
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6.3 A készülék bekapcsolása és kikapcsolása
Javasoljuk, hogy a Beállítások között definiálja a kikapcsoló 

gombot „Kikapcsoló gomb beállítása, amellyel a készüléket 

teljesen kikapcsolhatja. Minden alkalmazás szabályosan bezárul, és 

bekapcsolás után újra el kell őket indítani.

A készülék rendszere minden beindításkor elölről fog betölteni, 

ami így időigényesebb lesz, de ezzel biztosíthatja a készülék 

zökkenőmentesebb működését.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító bekapcsológombját 

a funkcióválasztások - Leállítás, Újraindítás, Képernyőkép - 

megjelenítéséhez.

6.4 Alkalmazás

Alkalmazás telepítése

Töltse le a harmadik féltől származó FX alkalmazást a Google 

Play-ről, és kövesse az alábbi lépéseket. Helyezze be az USB/

SD tárolóeszközt, ahonnan telepíteni kívánja az .apk formátumú 

alkalmazásokat. Az eszköz menüben válassza ki az előre telepített 

FX alkalmazást és erősítse meg a forrást (pl. Media card behelyezett 

adathordozóval). Válassza ki a kívánt alkalmazást, és erősítse meg 

választását a távirányítón található középső „OK” gombbal. 

Figyelmeztetés: 
A piacon elérhető alkalmazások sokfélesége miatt nem 

garantálható, hogy minden alkalmazás kompatibilis lesz ezzel 

a készülékkel. Előfordulhat, hogy a telepítés után az alkalmazás 

nem lesz látható,  nem fog működni, vagy instabil lesz. 

Alkalmazások eltávolítása

Az Ön által telepített alkalmazásokat egyszerűen eltávolíthatja 

a Beállítások/Alkalmazások menü Az összes alkalmazás 

megjelenítése részében. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és 

válassza az Eltávolítás lehetőséget.
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Figyelmeztetés: 
A rendszeralkalmazások a rendszerben véglegesen előre 

beállított alkalmazások, és nem lehet őket eltávolítani.

Harmadik fél alkalmazásai

A készüléken harmadik fél alkalmazásai is megtalálhatók, mint pl. 

a Stream.cz, Mesék, FX, Kodi, stb. 

Figyelmeztetés: 
Ezeknek az alkalmazásoknak a kezelése az alkalmazás 

verziójától függően eltérő lehet. Javasoljuk, hogy normál 

billentyűzet és egér segítségével kezelje őket. Lehetséges, 

hogy a harmadik fél alkalmazásai segítségével lejátszható 

online videók nem felelnek meg a lejátszott videó felbontására 

vonatkozó követelményeknek.

6.5 Kodi 
Az Ön által vásárolt készülékbe előre be van telepítve a Kodi 

alkalmazás, amely számos multimédiás funkcióival rendelkezik. 

A Kodi lejátszó képes dolgozni a belső memóriával, de a hálózati 

merevlemezekkel is. Mi tiszta Kodi felületet készítettünk Önnek, 

amelyet saját elképzelései szerint módosíthat.

A Kodi lejátszó elindítása előtt ellenőrizze, hogy készüléke 

csatlakozik-e a helyi internetes hálózathoz. 

Az első indításkor az alkalmazás angol nyelvű, a nyelv beállítását 

igény szerint módosíthatja a: Kodi->  System/Interface/Regional/

Language részben 

Minden indításkor először megtörténik az alkalmazásban előre 

beállított TV-adások és könyvtárak IP-jének ellenőrzése. Ezalatt 

az alkalmazás átmenetileg lelassulhat, egyes esetekben akár le is 

állhat. Ha az alkalmazás leáll, az nem jelent hibát. Indítsa el újra, 

és várja meg a teljes beolvasást. 
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A DLNA szerver beállítása

A DLNA-szerver teljes kihasználása érdekében fontos, hogy jól 

legyen konfigurálva a helyi hálózat, és a funkció paraméterei 

megfelelően ki legyenek töltve az alkalmazásban. A Kodi DLNA-

konfigurációja az alábbiak szerint történik:  

 

 Systém/ Settings/ Services/ UPnP/DLNA //Share my libraries

 

Multimédiás felvételek hozzáadása a főmenü menüpontjából 

történik: Music videos/Files/Add videos . Ha USB/SD tárolón 

vannak a felvételei, válassza a <None> Browse / Root filesystem/

Storage útvonalat (itt válassza ki az Ön által csatlakoztatott tárolót). 

Valószínű, hogy az Ön tárolója pl. C0E1-4F85 jelöléssel fog 

bejelentkezni. A felvételeket tartalmazó mappa kiválasztása után 

elegendő a választást az OK gombbal megerősíteni.
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A hálózati tárhelyekről az USB/SD tárolóhoz hasonló módon adhat 

hozzá multimédiás felvételeket. Fontos, hogy mindig helyesen 

adja meg az útvonalat a multimédiás felvételekhez, és a hálózati 

kapcsolat stabil legyen.

Kiegészítők telepítése

Először telepítse a mellékelt Adattárt (ez tartalmazza a kiegészítőkre 

mutató linkeket). Az importálás ezen az útvonalon történik:   

System/Settings/Add-ons/Install from zip file. Vagy telepítse külön 

az egyes mellékelt kiegészítőket.

6.6 Bluetooth
A készülék menüjében a „Távirányító és tartozékok” alatt 

csatlakoztathat olyan kiegészítőket, amelyek Bluetooth-átvitelt 

használnak (pl. fejhallgató). Az elérhető Bluetooth-eszközök 

keresésekor a Mediabox a következőképpen jelenik meg: „KM6“.

6.7 HDMI CEC
Az eszköz csatlakoztatható TV-hez, és a bővített funkcióknak 

köszönhetően az eszközöket egy közös vezérlővel kapcsolhatja be/ki. 
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Figyelmeztetés: 
A piacon elérhető televíziók sokfélesége miatt nem 

garantálható, hogy minden televízió kompatibilis lesz ezzel 

a készülékkel. 

6.8 Hangvezérlés
Néhány parancshoz és kereséshez használhatja a hangvezérlést, és 

gyorsan megtudhatja a város időjárását (parancs: „Időjárás Tábor“) 

vagy keressen videókat (parancs: „video Sencor“). A távirányítón 

nyomja meg a Hangvezérlő gombot, majd írja be a hangparancsot 

a távirányítón található mikrofonba. 

Tipp: 
A megfelelő működés érdekében beszéljen tisztán és lassan, 

ideális esetben rövid és közvetlen távolságban a mikrofontól.

6.9  Kezdőképernyő csatornáinak testreszabása 
és alkalmazások hozzárendelése

Az alapképernyő felső része a telepített alkalmazások számára van 

fenntartva. A listájuk szerkeszthető az ikon sor végén található „+” 

ikonnal. 

A kezdőképernyő alját testreszabhatja a megjelenített videofilmek 

alatti "Csatorna testreszabása" opcióval. Ebben az opcióban 

aktiválhatja/deaktiválhatja az egyes csatornák megjelenítését az 

asztalon az Ön preferenciái szerint.

Alkalmazások hozzárendelése 

Az alkalmazások megnyitásához, áthelyezéséhez, kedvencekből 

való eltávolításához, tájékoztatásához vagy eltávolításához kövesse 

az alábbi eljárást. A főképernyőn lépjen be az alkalmazás menübe, 

válassza ki azt az alkalmazást, amellyel dolgozni szeretne, majd 

nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot a távirányítón. 

Megjelenik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje.
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Gyári alapbeállítás

7. Gyári alapbeállítás

Amennyiben a készüléket nem kívánt állapotba hozta, amely 
akadályozza a normál használatát, a működés helyreállításának 
legegyszerűbb módja a gyári beállítások visszaállítása. 

Először győződjön meg róla, hogy minden olyan állományt, amire 

szüksége van, kimentett külső készülékre. Ez a funkció a készülék 

teljes tartalmát, beleértve a beállításokat is, az eredeti állapotba 

helyezi vissza, és ez nem visszavonható.  A menüben válassza 

a Beállítások menüt, majd válassza az „Eszközbeállítások” fület és 

válassza a „Visszaállítás” lehetőséget. 
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8. Problémamegoldás

Figyelmeztetés: 
Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a készüléket 

maga megjavítani – ezzel megsértené a jótállási feltételeket. 

Áramütés veszélye miatt ne nyissa fel a készüléket. 

A készülék meghibásodása esetén előbb nézze át a hibákat és 

megoldásokat tartalmazó alábbi listát. Ha a következő tippek 

segítségével sem sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához.

Probléma Megoldás

Nincs jel a TV-

készüléken

1) Ellenőrizze, hogy jól van-e csatlakoztatva 

a HDMI vagy az AV kábel.

2) Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti 

forrást választotta ki a TV-jén.

A készüléket nem 

lehet bekapcsolni

1) Ellenőrizze, hogy a tápellátás csatlakozója 

teljesen be van-e dugva a készüléke DC 

aljzatába.

2) Ellenőrizze, hogy az áramellátás stabil-e.

Nem lehet 

a hálózathoz 

csatlakozni

1) Győződjön meg róla, hogy a hálózati 

kábel jól van-e csatlakoztatva, és az 

Ethernet megfelelően működik-e.

2) Győződjön meg róla, hogy a WiFi hálózat 

csatlakoztatva van-e, és helyes-e a kódolt 

hálózat biztonsági kulcsa.

3) Győződjön meg, hogy jól állította-e be az 

IP-címet.

4) Amennyiben a WiFi hálózat nem érhető 

el, ellenőrizze, hogy az Ethernet funkció 

ki van-e kapcsolva.
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Problémamegoldás

Probléma Megoldás

A távirányító nem 

működik

1) Győződjön meg róla, hogy az elemek fel 

vannak töltve és helyesen behelyezve.

2) Győződjön meg, hogy a távirányító és 

a készülék közti távolság nem több, mint 

8 méter.

Egyes TV-

készülékek 

nem tudják 

a teljes képet 

megjeleníteni

1) Állítsa be a kép pozícióját készüléke 

kijelzőjén. Beállítások -> Bővített 

beállítások -> Kijelző -> Kijelző pozíciója
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9. Specifikáció

Tanúsított Android TV box - Android 10

Népszerű KODI multimédia lejátszó

4K filmek lejátszása

Távvezérlés hangvezérléssel

HDR 10+, HDR 10, HLG HDR támogatás

Csatlakozások:

Kétsávos WiFi 2,4/5GHz (802.11 a/b/g/n/n/ac)

DLNA Entertainment Sharing/DLNA szerver 

Chromecast

Bluetooth 4.2

Chipset és memória: 

Processzor: Amlogic S905X4 Quad Core ARM A55 

GPU: Penta Core ARM-G31 MP2

RAM: 2 GB DDRIII 

Flash memória: EMMC 16 GB

Beépített alkalmazások:

Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO MAX és további alkalmazások 

a Google Play áruházból

Google Play áruház, fájlmenedzser, videólejátszó, zene, játékok és 

egyebek…

Televize Seznam, Lepší.TV, SledováníTV, Kuki, Voyo, Mall TV, 

T-Mobile TV GO, DVTV, Skylink

Támogatott audio-video formátumok:

Dekódolás

HD MPEG1/2/4, H.265/H.264/HEVC, WMV, AV1 MP-10, VP9 

Profile-2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid, RealVideo8/9/10

Támogatott videóformátumok:

MKV/WMC/MPG/MPEG/DAT/AVI/MOV/ISO/MP4/RM

Támogatott audióállományok: 

MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/OGG
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Specifikáció

Támogatott képformátumok:

HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Feliratok módosítása (méret, szín, elhelyezkedés, szinkronizálás, 

háttérszín)

Támogatott fájlrendszerek:

NTFS, FAT32, exFAT

Csatlakozás:

1x HDMI 2.1 (felbontás akár 2160P 60fps HDR)

2x USB((High USB 3.0 Speed és 1x USB 2.0, U Disk vagy USB 

HDD támogatás)

1x Micro SD slot (max. 64 GB)

1x AV kimenet 3,5 mm jack

1x RJ45 Ethernet port (10/100Mbit)

Továbbiak:

Tápellátás: Adapter 5 V egyenáram / 2 A

Méretek: 100 x 98 x 20 mm

Tömeg: 110 g

Tartozékok: Hangos és infravörös távirányító, akkumulátor, adapter, 

HDMI kábel, használati útmutató

Bluetooth
 

Verzió 4.2

Az adó maximális 

teljesítménye 

100mW 

2,4GHz – 2,4835GHz-nél

WiFi Hullámsáv 2,4 GHz, 5 GHz
 



HU 27

HUSpecifikáció

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s. Revision 06/2022

Érték és pontosság Mértékegység

A gyártó neve 

vagy védjegye, 

cégjegyzékszáma 

és címe

SHENZHEN TEKA 

TECHNOLOGY CO., LTD.                                  

Add:No,21 XiFu 

Road,SongGang,Baoan 

District,ShenZen,China

-

Modellazonosító TEKA012-0502000EU -

Bemenő feszültség 100-240 V

Bemenő váltóáram 

frekvenciája
50/60 Hz

Kimenő feszültség 5.0 V

Kimenő áramerősség 2.0 A

Kimenő teljesítmény 10 W

Aktív üzemmódban 

mért átlagos hatásfok
78 %

Hatásfok alacsony  

(10 %-os) terhelésnél
80 %

Üresjárási 

üzemmódban mért 

energiafogyasztás

0.08 W
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán 

azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási 

hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket 

adja le elektromos és elektronikus berendezéseket 

újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes 

országaiban vagy más európai országokban a termékek az 

eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. 

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni 

az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő 

hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és 

egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon 

a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő 

gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság 

kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki 

az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre 

vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék 

eladójához.

A termék teljesíti a vele szemben támasztott EU 

követelményeket.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SMP ATV2 rádiókészülék 

típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi 

nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés 

nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű. 

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01



 
 
 
 

Jótállási jegy 
1. A termék gyártója:  ( , Cseh Köztársaság) 
2. A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék  a 

 
 

3. 
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1,- tól   

termék  és   , azzal, hogy 
az elemekre a  .  
tartozéka)
(IX.22.) Korm. rendelet (Rendelet és 10.000,- Ft-ot 

 is tartozik 00.000,- Ft-ig 
1 , 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 , illetve 250.001,- Ft-tól  ). Az általunk 

- 
0,- Ft  és 100.000,- at meg nem 

 termékek esetén a 13-  
termékek alkotórészeire és tartozékai mékek alkotórészének 

 - Ft-  
nem szerepel.  
4.  6.(i) és 6.(ii) pontok) 

i - 100.000,- ii - 250.000,- 
iii - 250.000,- 

terméket ,  esetén annak , vagy 
, illetve  

 . A  (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- 
ekre  a  esetén  a 13. 

e  kel Ön 
hoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat. 

5. 

 
6.  - - (i) 

s  lehetetlen, vagy ha az 
a kötelezettnek másik jótállási  , 

 vagy (ii) 
  vagy  ha: a   vagy a nem 

, 
megtagadta, vagy e kötelezettségének 

nem tud eleget tenni, vagy t 
, vagy  

, illetve ha a   teszi  . A 
a 6.

zonban ennek során 
a hiba 

  áru esetén a kötelezett a 
áru ra re, 

nincs helye



köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény 
kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  
7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – ésszegés súlyához igazodva – részben vagy 

teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. 
8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának 

együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztó

 Elállás esetén a fogyasztónak az 
értékesí szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, a  
vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített 
vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 
Árleszállítás esetén a  megegyezik a fogyasztónak a 

  
9.  a s 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.  
10. Ha a  javítása során megállapítást nyer, 
hogy a termék nem javítható,  
belül kicserélésre kerül. Ha a termék , a fogyasztó által bemutatott, a termék 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 
11. Ha a  ismét 

, a , valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok 
szerint  kicserélésre kerül. Ha a termék 
kicserélésére nincs le , a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. 
12. Ha termék kijavítására a kijavítási igény  
kerül sor,  
nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék , a fogyasztó által bemutatott, a termék 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat 

visszatéríteni. 
13. 
belül köteles a hibát közölni.  A bejelentés 
kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a 

otó  ! Mindazonáltal a 

. Ha a jótállásra kötelezett jótállási 
n 

 
 

14. költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. A 

csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
15. 

kötelezett 
nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 

 
16. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árut a 
kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a 
dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel 
fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. avítási- vagy csereigény esetén törekedni 
kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 10.,11.,12. 15 napon belül 
megtörténjen. Ha a kötel
akkor 

elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására 
-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési 



eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – - az üzemeltetés helyén kell 
- – és 

, vagy – 
esetén –  
17. 
hogy a hiba oka teljesítést 

-kezelési 
 

 

tségeket közrehatása arányában a 

y 
 (Ptk. 6:159. § - 6:167  

jogait ( - )   A 
 ait. 

.  
18. 

 : 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek, és 
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek). 

 
 

 

Termék m e:....................................................................  
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2. kijavítási igény 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

3. kijavítási igény 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Kicserélés esetén alkalmazandó 
 

 
 

 
 

     
 

 
Kicserélés esetén alkalmazandó 
 

 
 

 
 

     
 

 

 
 

 
 
FAST Hungary Kft. H- -23-330-905; 06-23-330-830;  
 
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu 
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