
Brugermanual til T95 Smart 6K Android
10.0 TV-Boks med Kodi 18.1



Specifikationer
- OS: Android 10.0
- Kodi: 18.1
- CPU: Allwinner H616 Quad-core 64bit Cortex-A53
- GPU: Mali-G31 MP2
- RAM: 4GB DDR3
- ROM: 64GB
- Netværk: WiFi 802.11 (2.4GHz/5GHz), RJ45 10/100Mbps
- Understøttede hukommelseskort: op til 128GB (IKKE inkluderet)
- Video output: 1 x HDMI 2.0a understøtter op til 6K@30fps
- Video decoder formater: VP9-10 Profil 2, H.265 HEVC MP-10, H.264

AVC/MVC, AVS2-P2, MPEG 1/2/4, AVS+, AVS-P2, WMV9, VC-1 SP/MP/AP,
Xvid, MJPEG, JPEG, RealVideo 8/9/10, WebM, DivX3/4/5/6

- Lydformater: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG, WAV, AC3, DDP, TrueHD,
DTS, DTS/HD

- Billedformater: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
- Porte: HDMI 2.0a, 2x USB 2.0, TF-kort, RJ45, AV, DC 5V

Grundlæggende betjeninger
For at tænde/slukke TV-boksen og for at få den i dvaletilstand, skal du følge

de nedenstående trin:
1. Forbind boksen til TV’et med HD-kablet, tilslut strømadapteren og tilslut

musen eller andre input-enheder med en USB-port.
2. LED-lyset vil blive blåt, når enheder og kablet er forbundet.
3. LED-lyset vil slukke når forbindelsen mellem enheder og kablet afbrydes.

Boksen vil gå i dvaletilstand, når du trykker på strømknappen på
fjernbetjeningen.

4. Boksen vil forlade dvaletilstand, når du trykker på strømknappen på
fjernbetjeningen.

For at skifte mellem applikationerne, tryk på ”My Apps” for at se de senest
benyttede apps. Tryk på det app-ikon du ønsker at åbne.



Eksternt lagringsdata
For at læse data fra et flash drive eller ekstern HDD, skal du indsætte det i

USB-porten mens TV-boksen er tændt, og USB-ikonet vil komme til syne i det
øverste venstre hjørne. Åben ”FileBrowser” og det identificerede USB(A:) vil dukke
op under ”Local Disk”. Du kan nu læse al data, som er på det eksterne drev.

For at læse data fra et TF/MicroSD-kort, skal du indsætte kortet mens
TV-boksen er tændt, og kort-ikonet vil komme til syne i det øverste venstre hjørne.
Åben ”FileBrowser” og det identificerede eksterne lagringskort vil dukke op under
”Local Disk”. Du kan nu læse al data, som er på TF/MicroSD-kortet.



Opsætning af internetforbindelse
For at oprette WiFi-forbindelsen skal du gå til Indstillinger -> Netværk og vælg

Wi-Fi for at åbne trådløse indstillinger. Derfra skal du vælge et hotspot, indtaste
adgangskoden (hvis nødvendigt) og tilslutte netværket.

For at oprette forbindelse med et netværkskabel, skal du gå til Indstillinger ->
Netværk og vælg Ethernet for at åbne LAN-indstillinger. Tilslut så LAN-kablet og der
vil automatisk oprettes forbindelse til netværket.



For at oprette forbindelse via WLAN-hotspot skal du gå til Indstillinger ->
Andet -> Flere Indstillinger -> Bærbart hotspot -> Bærbart Wi-Fi hotspot. Indstil så
Netværk SSID, Sikkerhed og Adgangskode parametrene.

Opdatering af TV-boksen
1) Fjern den downloadede firmware (ROM) til roden af SD-kortet eller flash drive

(husk at formater det inden).
2) Indsæt drevet i TV-boksen mens den er slukket og uden et tilsluttet eksternt

USB-kort.
3) Brug tandstikken til at trykke på knappen som sidder inde i AV-porten. Hold

knappen inde til logoet kommer til syne.
4) Opdateringen vil køre automatisk. Når den er færdig, skal du vælge ”Reboot”.
5) Når systemet genstarter, skal du først og fremmest tjekke om

WiFi-forbindelsen virker ved at åbne Indstillinger -> Wi-Fi. Tænd for WiFi hvis
det er slukket. Den burde nu kunne oprette forbindelse til internettet.


