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Дякуємо, за вибір нашої продукції!

Бажаємо приємної роботи з Вашим новим придбанням. 
Прочитайте, будь ласка, уважно цю інструкцію користувача та 
зберігайте її впродовж усього терміну експлуатації медіабоксу.

Ця інструкція призначена для забезпечення правильного 
використання та експлуатації медіабоксу.

Ми залишаємо за собою право вносити необхідні поправки 
та зміни до конфігурації медіабоксу та Інструкції користувача 
без попереднього повідомлення про це.

Виробник: Китай
Гарантійний термін: 12 місяців

Термін придатності: 5 років
Дата виготовлення: 2020 рік

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
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РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Рекомендації з техніки безпеки:

1. Вплив електромагнітного поля може призвести до 
несправності.

2. Обладнання не слід піддавати впливу рідин і не 
розміщувати поблизу предметів, наповнених рідиною. 
Уникайте будь-якого фізичного впливу.

3. Захистіть пристрій від вологи, надмірного нагрівання чи 
диму.

4. Не відкривайте та не розбирайте пристрій.

Інструкція щодо утилізації

Відокремте продукт від інших видів відходів і відсортуйте 
його. Ця процедура захищає навколишнє середовище і 
дозволяє уникнути шкоди вашому здоров’ю. Будь ласка, 
скористайтеся можливістю повернути товар роздрібному 
продавцю, або в будь-який інший заклад, який збирає та 
переробляє такі продукти.

1.1 ДОВІДКА

Картинка медіабокса
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1. Адаптер живлення DC до 12В.
2. LAN: Порт підключення до інтернету за допомогою кабелю 

Ethernet.
3. HDMI: Порт підключення до телевізора за допомогою 

кабелю HDMI.
4. AV: Порт підключення до телевізора за допомогою кабелю 

RCA.
5. S/PDIF: Порт підключення цифрового аудіо виходу.
6. USB/Micro SD: підключення до зовнішнього пристрою 

зберігання даних.

Порти підключення 
медіабокса
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1.2 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва Опис

1.3 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Процесор

Вбудована пам’ять

Оперативна пам’ять

Мережеве 
підключення

Аудіо вихід

Відео вихід

Блок живлення

Операційна система

USB

RK3229

8 GB

1 GB

10M/100M Ethernet, Build in wifi 
module(2.4G)

HDMI, Left and Right output, SPDIF

HDMI2.0,CVBS

12V 1A

Android 7.1.2

2.0*2

Медіабокс працюватиме довгий термін роботи за умов 
дотримання відповідних кліматичних умов:

Експлуатація (медіабокс підключений): температура від 0 
до +40ºC; вологість 20–80%.

Зберігання (медіабокс відключений): температура від -20 
до +50ºC; вологість 10–90%.
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1.4 КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 2

4

3

5

6

1. Пульт ДК -1шт.
2. Батарейки - 2шт.
3. Адаптер живлення - 1шт.

HDMI HDMI

4. Кабель HDMI - 1шт.
5. AV кабель - 1шт.
6. Інструкція користувача - 1 шт. 
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1.5 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРУВАННЯ:

Живлення (POWER): натисніть для 
увімкнути/вимкнути

Головна (HOME): повернутися до інтерфейсу 
користувача

Щоб почати навчання, натисніть (SET) і 
утримуйте 3-4 сек

Гучність більше/менше

Перемотка на 10 сек вперед/назад

Функція плей стоп

Назад

Навігація: 
- вверх/вниз 
- ліворуч/праворуч
- ОК/ENTER: підтвердження вибору
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Меню (MENU): показати функціональне 
меню

Курсор-миша (MOUSE): натисніть для 
використання кнопки в режимі «курсор»

Гучність (VOLUME): натисніть для 
збільшення/ зменшення гучності

Перемикання каналів вперед/назад

Цифрові кнопки пульта – для перемикання 
каналів за номером каналу

Режим без звуку (MUTE): натисніть для 
відключення звуку
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РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ
1. Медіабокс необхідно встановлювати на рівній і стійкій 

поверхні (стіл, окрема полиця). Слід уникати м’якої 
поверхні, що обмежує доступ повітря (наприклад, 
ворсистий килим).

2. Щоб не допустити зламів і сильних деформацій 
сполучних кабелів і шнура живлення, слід позаду 
медіабоксу залишити близько 20 см вільного простору. 
Не допускайте перекручування, перегину і механічного 
навантаження шнура живлення.

3. Остерігайтеся потрапляння вологи всередину корпусу, 
щоб запобігти займанню або ураженню електричним 
струмом. При аварійній ситуації, слід негайно 
відключити прилад від електромережі та звернутися в 
пункт технічного обслуговування з метою проведення 
ретельної перевірки.

4. Суворо забороняється самостійно ремонтувати або 
обслуговувати цей пристрій, в т.ч. відкривати корпус.

5. У разі тривалого невикористання пристрою або під час 
грози необхідно від’єднати шнур живлення від розетки 
електромережі.
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РОЗДІЛ 3. ПІДКЛЮЧЕННЯ 
МЕДІАБОКСУ

1. Підключіть медіабокс до живлення

2. Підключіть Ethernet кабель до медіабоксу

3. З’єднайте телевізор та медіабокс за допомогою HDMI 
кабелю 
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РОЗДІЛ 4. ІНТЕРФЕЙС 
КОРИСТУВАЧА

У головному меню знаходяться всі необхідні елементи для 
комфортного користування медіабоксом.

ТБ доступ до різних телеканалів

Додаток для перегляду відеороликів ресурсу 
YouTube

Доступ до всіх додатків

Перегляд та управління (копіювання, пере-
міщення, видалення) папками та файлами 
на локальному диску / зовнішніх накопичу-
вачах
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Індикатор SD карти

Індикатор підключення по USB

Індикатор підключення до мережі Wi-Fi

Індикатор підключення Ethernet

Кнопка очищення оперативної пам’яті

Кнопка для додавання обраних додатків на 
головну сторінку

Меню системних налаштувань
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РОЗДІЛ 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Підключіть кабель Ethernet до роз’єму Ethernet на медіабоксі.
Якщо маршрутизатор має налаштування DHCP (автоматичне 

отримання IP-адреси та інших параметрів), то підключення 
до мережі відбудеться автоматично.

Ручне введення параметрів передачі доступно в директорії:
     «Домашня сторінка»
          «Налаштування»
 «Мережа»
      «Налаштування IP-адреси».

Функція підключення Wi-Fi доступна в директорії:
     «Домашня сторінка»
          «Налаштування»
               «Мережа»
                     «Wi-Fi»
У відкритому списку мереж слід обрати потрібну мережу, 

ввести пароль і натиснути кнопку «Далі» на екранній 
клавіатурі.

5.1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ ETHERNET

5.2. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ WI-FI

Зверніть увагу!

При одночасному підключенні Ethernet і Wi-Fi, перевага 
надається Ethernet, Wi-Fi автоматично відключається.
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РОЗДІЛ 6. БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

Підключіть медіабокс до телевізора кабелем HDMI або 
AV, підключіть пристрій до адаптера живлення, під’єднайте 
мишу/аеромишу (або інші пристрої введення) до порту USB.

1. При підключенні пристрою до електроживлення 
світлодіодний індикатор спалахує синім кольором.

2. Після вимкнення електроживлення пристрою, 
світлодіодний індикатор живлення гасне.

3. При підключеному електроживленні, натискання червоної 
кнопки POWER на пульті дистанційного керування вмикає 
пристрій в активний режим.

4. Повторне натискання червоної кнопки POWER на пульті 
дистанційного керування повертає пристрій в активний 
режим з режиму очікування.

Для вибору бажаного додатку використовуйте кнопки 
стрілок пульта дистанційного керування для навігації, та 
кнопку  «ОК» для запуску обраної програми.

Для закриття додатків використовуйте кнопку «Назад». У 
деяких випадках знадобиться кілька натискань.

6.1 УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ.
РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

6.2 ЗАПУСК ДОДАТКІВ

6.3 ЗАКРИТТЯ ДОДАТКІВ
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Вставте флеш накопичувач або зовнішній жорсткий диск 
в порт USB, при цьому у правому верхньому кутку робочого 
столу з’явиться значок USB. Для перегляду вмісту перейдіть в 
директорію «Домашня сторінка» - «Файли» - «USB».

6.4 ЧИТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НАКОПИЧУВАЧА 
ДАННЫХ (USB)
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Вгору / вниз – перемикання каналів; 

Праворуч – відкриття Домашнього меню;

Ліворуч – відкриття списку каналів;

«ОК» – відкриття меню управління 
поточним каналом

Вгору / вниз – пересування за списком 
каналів;

Праворуч – відкриття детальної 
телепрограми;

Ліворуч – відкриття списку жанрів;

«ОК» - вибір жанру або каналу

Ліворуч – відкриття списку каналів

Цифрові кнопки пульта – для перемикання 
каналів по номеру каналу

7.1 УПРАВЛІННЯ В РЕЖИМІ ПЕРЕГЛЯДУ

7.2 УПРАВЛІННЯ В РЕЖИМІ СПИСКУ КАНАЛІВ

РОЗДІЛ 7. ДОДАТОК ТБ
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Праворуч – відкриття Домашнього меню

Вгору / вниз – перемикання каналів

«ОК» – відкриття меню управління поточним 
каналом

Цифрові кнопки пульта – для перемикання 
каналів по номеру каналу
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При першому запуску додатку MysteryTV відображається 
список доступних стартових пакетів, який складається з:

• «Base»;
• «Premium»;

Для продовження реєстрації натисніть кнопку:
• «FREE REGISTЕR».
• Для активації, потрібно вести свій номер телефону
• Для підтвердження, введіть код 

7.3 ФОРМА АКТИВАЦІЇ ТАРИФУ

7.4 МЕНЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕГЛЯДОМ
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7.5 ДОМАШНЄ МЕНЮ

Вміщує в собі п’ять директорій:

Меню «Батьківський 
контроль» вміщує: 
зміну пароля 
(базовий пароль 0000)

Меню «Пристрої» вміщує: 
відображає список 
підключених пристроїв.

Меню «Оплата» вміщує: 
Кнопку автоматичної оплати
Кнопка для оплати тарифу 
«Premium»

Меню «Про додаток» 
вміщує:
Номер зареєстрованого 
телефону;
Серійний номер;
Версія додатку;
Кнопка «Перевірки 
оновлення»;
Кнопка «Показати 
можливості додатку»
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7.6 МЕНЮ КАНАЛІВ

Відкривається натисканням кнопки вліво пульта ДК в режимі 
перегляду.

Меню Mystery:
Переводить Вас на сторінку 
з тарифами

Відкриває список доступних 
у тарифі каналів, у якому 
відображаються:
· логотип каналу
· назва передачі в ефірі
Якщо у рядку каналу 
відображається іконка 
стрілки вправо - натискання 
кнопки «вправо» відкриває 
розклад передач даного 
каналу;
Якщо у рядку з назвою 
телепередачі є іконка 
стрілки вправо, то повторне 
натискання вправо 
відкриє розширений опис 
телепередачі.
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7.7 МЕНЮ КАТЕГОРІЙ КАНАЛІВ

7.8 ОПЛАТА

Відкривається натисканням кнопки вліво пульта ДК в меню 
каналів.

Оплата тарифу «Premium»

Введіть номер своєї карти, 
термін дії карти, СVV2/
CVC2 та оплатіть підписку 
MysteryTV.

Відображає категорії 
каналів.

Улюблені - обрані 
користувачем канали

Заблоковані - відображає 
заблоковані користувачем 
канали. Для перегляду 
каналу необхідно ввести 
пароль Батьківського 
контролю (базовий пароль 
0000).
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Кнопки програмування:

Щоб перейти в режим навчання:

1. Натисніть «SET» і утримуйте 3-4 секунди, поки не спалахне 
яскраво червоним ліва кнопка. 

2. Після цього натисніть на одну з кнопок зони TV CONTROL 
(яку ви хочете запрограмувати).

Кнопка із зони TV CONTROL почне блимати червоним - це 
означає, що пульт медіабокса чекає сигнал від телевізійного 
пульта для його копіювання.

РОЗДІЛ 8. НАВЧАННЯ ПУЛЬТА 
МЕДІАБОКСУ

3. Піднесіть два пульти лампочками один до одного і натисніть 
кнопку, яку хочете скопіювати на пульт медіаплеєра.

4. Після отримання команди від пульта телевізора (три 
коротких спалахи), натисніть будь-яку кнопку з зони TV 
CONTROL для завершення навчання.
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Також ви можете знайти наші додатки:

Завантажуйте на Ваш планшет або смартфон і дивіться 
телебачення всюди, де вам завгодно.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1) Виробником було встановлено гарантійний строк на виріб, що складає  12 

місяців з дати продажу, за умови дотримання правил експлуатації. Гарантійний 

термін на блоки живлення та пульти управління становить 3 місяці.

2) Виробник постійно покращує споживчі властивості програмного забезпечення 

(ПЗ), що використовується у виробі, забезпечує для ряду виробів можливість 

самостійного оновлення ПЗ споживачами за допомогою програм / додатків, а 

також оновлення ПЗ в автоматичному режимі при наявності згоди користувача. 

Виробник не несе відповідальності за збереження в виробі версії ПЗ, встановленої 

на момент покупки або зміненої протягом терміну служби без участі виробника. 

Виробник рекомендує завжди використовувати у виробі актуальну версію ПЗ.

3) Гарантійні зобов’язання не поширюються на перелічені нижче випадки, якщо 

їх заміна передбачена конструкцією і не пов’язана з розбиранням пристрою: 

чохли, сумки, ремені, шнури для перенесення, документацію, що додаються до 

пристрою.

Виробник не несе гарантійні зобов’язання в наступних випадках:

• якщо виріб використовувався не у відповідності його прямим призначенням;

• в разі порушення правил та умов експлуатації, установки пристрою, викладених 

в Інструкції користувача та іншій документації, що надається споживачу в 

комплекті з виробом. Якщо пристрій має сліди спроб некваліфікованого ремонту;

• якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми пристрою, підключенням 

зовнішніх пристроїв, не передбачених виробником;

• якщо дефект викликаний дією непереборної сили, нещасними випадками, 

навмисними або необережними діями (бездіяльністю) споживача або третіх осіб;

• якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину приладу 

сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
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• якщо ушкодження спричинені дією мережевих вірусів й аналогічних їм програм, 

установки або зміни пароля, модифікації (або) переустанови, встановленого ПЗ, 

встановлення та використання ПЗ третіх виробників;

• якщо пошкодження (недоліки) викликані невідповідністю стандарта або 

технічним регламентам живлення, кабельних, телекомунікаційного мереж, 

потужності радіосигналу, в тому числі з-за особливостей рельєфу та інших 

подібних зовнішніх факторів, використання виробу на кордоні або поза зоною дії 

мережі, підключенням до виробу інших невідповідних або несправних зовнішніх 

пристроїв;

• якщо пошкодження викликані використанням нестандартних або неякісних 

(пошкоджених) витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів 

живлення, носіїв інформації різних типів;

• якщо недоліки викликані одержанням, установкою та використанням 

несумісного контенту;

• якщо дані, зазначені на маркувальних етикетках виробу, виправлені, стерті, а 

також у  разі відсутності маркувальних етикеток на виробі.

4) Налагодження та установка (збірка, підключення тощо) пристрою, описані 

в документації, що додається до нього, можуть бути використані як самим 

користувачем, так і фахівцями більшості СЦ відповідного профілю і фірм-продавців. 

При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за 

правильність і якість установки (налаштування).

5) Виробник не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно 

нанесену продукцією людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося 

в результаті недотримання правил і умов експлуатації, встановлення виробу; 

умисних або необережних дій (бездіяльності) споживача або третіх осіб, дії 

непереборної сили.
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