Guia rápido
Q4K216W TvBox

Conteúdo da caixa

Diagrama de conexão
Instalação: primeiros passos
Conecte a TvBox ao adaptador de corrente
Conecte o TvBox à sua TV com um cabo HDMI
ou um cabo AV

Dipositivo

Cabo HDMI

Ethernet

AV

Controle
remoto

Cabo AV
(não incluido)

Cabo HDMI

Adaptador
de corrente

Uma vez instalado, uma tela como a seguinte será exibida. Para percorrer os
diferentes ícones com o controle remoto, basta apontar para o receptor de
infravermelho da Tv Box e usar os controles na cruzeta.

Áudio digital

HDMI

USB

Adaptador
de corrente

MicroSD

DC

USB

Para conectar via cabo ethernet, conecte o
cabo ethernet da tvbox ao modem ou router.
Para uma conexão sem fio, escolha sua rede
Wi-Fi e digite sua senha.

Cabo ethernet
(não incluido)

Cabo óptico
(não incluido)

Amplificador

Especificações
Botão ligar / desligar

Mute

· WiFi 802.11 b/g/n

· CPU Quad Core 1.5Ghz
AML S905W ARM Cortex A53
· GPU Penta-core Mali 450MP @ 750MHz

APP=Aplicativos
Configurações do TvBox

· 2 x USB 2.0 (1x Host)
· HDMI resolução 4K

Função do mouse
Controle o cursor
usando os botões
de navegação

I/O

RAM

· 16GB
· Cartão MicroSD<64GB

Configurações
avançadas

· 2GB DDR

TM

· Android

· Porta de infravermelhos
· Saída AV
· Saída de áudio óptica

Principais funções:

Voltar para a tela inicial

Voltar atrás

4Kx2K@30fps
HDMI 2.0A

7.1

Controle de volume -/+

· Ethernet RJ45
10/100 Mbps

· Kodi pré-instalado (antigo XBMC),
para uma experiência multimídia
ilimitada
· Aplicativos, jogos, correio
· Reproduz o conteúdo do seu tablet
ou smartphone na sua TV

· Dimensões: 98 x 98 x 19mm
· Peso: 400gr

Nota: Todas as informações incluídas neste guia estão corretas no momento da
publicação. Agora, atualizamos e melhoramos constantemente nossos produtos, a
aparência ou o software do seu dispositivo pode variar do que é descrito neste guia.
Você pode obter atualizações em nosso site www.leotec.com.
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