Quad Core Media Hub
för Android

Svensk Installationsguide

Specifikationer
Processor

Quad-Core Cortex A9r4 Processor

GPU

Octo Core Mali-450 GPU

System Minne

2GB DDR3

Lagring

16GB eMMC – SD/MMC Kortläsare

OS

Android™ 4.4 OS (KitKat)

Anslutbarhet

802.11n Dual-Band Wi-Fi (2.4GHz/5.8GHz), Ethernet,
Bluetooth 4.0

Extern Antenn

Dual-Band Antenn

USB

3 x USB 2.0 Portar, 1 x Micro-USB OTG port

Video Output

HDMI ™ 1,4b, upp till 4K @ 30fps

Audio Output

Via HDMI ™ 1.4b, 3.5mm stereo utgång, optisk SPDIF

Stödbart Video Format DAT/MPEG/MPE/MPG/TS/TP/VOB/ISO/AVI/MP4/MOV
/3GP/FLV/MKV/M2TS/MV4/WMV/ASF/RM/RMVB
Stödbart Ljud Format

DD/DD+/DTS/MP2/MP3/WMA/WAV/OGG/OGA

Övrigt

IR Fjärrkontroll

Dimensioner

128 x 128 x 20mm

Innehåll

Tack för att du köpt en MINIX NEO X8-H.
Följ denna guide till installation av din enhet.
MINIX NEO X8-H är en revolutionerande smart media hub
baserad på en ARM Cortex-A9r4 processor med Mali-450 GPU
och Android 4.4 OS (KitKat). Logga in på Google Play Butik för
att ladda ner dina favorit applikationer och installera dom
direkt i din MINIX NEO X8-H.
YouTube, Internet radio och massa andra applikationer finns
redan tillgängliga på Google Play Butik. Alternativt, kan du
ladda ner applikationer genom en tredjeparts-butik eller
installera .apk filer direkt med den redan installerade
ApkInstaller.
MINIX NEO X8-H kommer med en Ethernet och Wi-Fi
anslutning; du kan ansluta många av dina enheter till samma
nätverk och dela innehåll mellan enheterna, så som videos,
musik och bilder.

Överblick

Överblick

Överblick
IR Receiver – Används ihop med den medföljande MINIX IR-Fjärrkontrollen
för att styra NEO X8-H.
Power LED – LED lampan lyser blått när NEO X8-H är på.
Power knapp – för att starta NEO X8-H, tryck och håll inne Power knappen
i 2-3 sekunder tills LED lampan lyser. För att stänga av NEO X8-H, tryck och
håll inne power knappen och skärmen kommer att visa power OFF
alternativen, väl OK för att bekräfta ditt val. Alternativt, håll inne Power
knappen i 8 sekunder för att tvinga avstängning.
SD/MMC kortingång – Öka lagrings utrymme eller läs filer direkt från ett
SD/MMC kort, stöder upp till max. 64GB.
Recover knappen – Recover knappen används ihop med OTG porten när
anslutning till en PC för service/manuell uppgradering. Manuell
uppgraderings instruktioner hittar du på: www.minix.com.hk .
Hörlursuttag – Anslut t.ex. ett par hörlurar.

Överblick
Mikrofon ingång – Anslut en mikrofon för röstingång.
Ethernet Port – Anslut Ethernet kabel för internetåtkomst. Om du behöver
avancerade inställningar så som PPPoE dial-up, gå till inställningssidan på:
”Settings/Inställningar”> ”More/Mer…”, medan du är ansluten med
Ethernet kabel, så kan NEO X8-H användas som en router och även som en
Wi-Fi hotspot; Om du behöver använda Wi-Fi hotspot funktionen, vänligen
se till att Wi-Fi funktionen är i OFF innan aktiverar Wi-Fi hotspot service
på; ”Settings/Inställningar”> ”More/Mer…”.
DC 5V Power-in ingång – Anslut 5V nätadaptern som medföljer i
förpackningen till denna port. NEO X8-H kräver mindre än 1A för att
fungera, dock den inkluderade nätadaptern försörjer med 3A, som
gardering om du ansluter en extern enhet som drar ström så som t.ex. en
extern hårddisk.
USB 2.0 Portar – Anslut en extern USB enhet till NEO X8-H, så som en USB
flash drive, mottagare av trådlöst tangentbord och mus, USB trådbunden
mus, mottagare av trådlöst headset, MINIX air-mouse / gyro-mouse etc..

Överblick
Olika Kontroll Metoder – Du kan styra NEO X8-H med följande input
enheter:
1.] RKRemoteControl App, för androida smartphones och surfplattor, mer
information finner du på www.minix.com.hk
2.] Trådbunden mus.
3.] 2.4GHz USB trådlös mus och tangentbord set.
4.] 2.4GHz air-mouse / gyro-mouse (MINIX air-mouse / Gyro-mouse säljs
separat).
5.] MINIX IR-Fjärrkontroll (medföljer)
Använda MINIX IR-Fjärrkontrollen – Använd MINIX IR-Fjärrkontrollen för
att styra NEO X8-H inställningar och navigera ditt innehåll. Se till att det ej
finns några objekt eller störande föremål i vägen mellan MINIX IRFjärrkontroll och din MINIX NEO X8-H.

IR-Fjärrkontroll Funktioner

*KRÄVER 3 ST
AAA BATTERIER

MENY
Tar fram alternativ menyn för din aktuella skärm eller applikation som körs
HEM
Återgå till hemskärmen (val av launcher krävs)
POWER För att väcka från eller sätt MINIX NEO X8-H i sleep läge
BAKÅT

Återgå till föregående skärm som körs eller avaktivera en aktivitet

VOLYM NER Justera systemets volym neråt
VOLYM UPP Justera systemets volym upp
UPP
Flytta uppåt
VÄNSTER Flytta åt vänster
HÖGER
NERÅT
OK

Flytta åt höger
Flytta nedåt
För att bekräfta en särskild åtgärd, och som en ”Enter” knapp

Grundinstallation
Vad du behöver:
High-Definition TV eller PC skärm – Som kan visa 720p, 1080p eller 4K
video med åtminstone en HDMI ingång.
HDMI Kabel – För att ansluta till NEO X8-H till din TV (HDMI Kabel medföljer).
Trådlöst Nätverk – För nätverkskabel eller en 802.11 a, b, g, eller n Wi-Fi
trådlöst nätverk (trådlös video streaming kräver 802.11 g eller n, ditt
trådlösa nätverks namn och lösenord.
Mjukvara och konto – För att spela innehåll (videos, foton, musik) från en
smartphone eller PC på NEO X8-H behöver du:
 En UPnP/DLNA mjukvara förinstallerad på din smartphone eller PC.
 Ett Google konto för att logga in för Google Play Butik för
nedladdning av motsvarande applikationer (t.ex. iMediaShare,
eHomeMediacenter) nödvändigt för streaming av innehåll från en
smartphone eller PC.
 Andra konton kan krävas för full tillgång till vissa internet innehåll.

Grundinstallation
MINIX NEO X8-H ansluter du till din TV eller PC skärm genom en HDMI port
som levererar både ljud och bild. Innan du installerar NEO X8-H, kolla på
portarna på sidan/baksidan av din TV eller PC skärm för att se till att du
har rätt kabel:
- HDMI kabel: Du kan ansluta NEO X8-H till en HDTV eller hemmabio
mottagare som har en HDMI port, använd HDMI kabel för ljud och bild.
Steg 1: Ansluta kabeln
1. Anslut ena änden av HDMI kabeln till HDMI porten på din TV/PC skärm.
2. Anslut den andra änden till HDMI porten på din NEO X8-H.
Steg 2: Anslut ström
- Anslut den medföljande 5V nätadaptern till rätt port, Tryck och håll
inne power knappen i 2-3 sekunder för att starta NEO X8-H, den blåa
power LED lampan skall då lysa.
Steg 3: Starta din TV / PC skärm och välj input
- Starta din TV eller PC skärm och välj den HDMI port som är ansluten till
NEO X8-H.

Grundinstallation
Menyspråket i denna manual är engelska, då det är standardspråket.

Språkinställning
Du kan välja önskat systemspråk genom att följa dessa steg:
Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language
Standardspråket är Engelska, du kan välja de språk du önskar och sedan
bekräfta.
Tidzon Inställning
Du kan behöva justera tidzon enligt den aktuella platsen du har, genom att
följa dessa steg:
Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone
Välj din tidszon och bekräfta sedan ditt val.
Wi-Fi Installation (grund)
För att ansluta ditt trådlösa nätverk följ dessa steg:
Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option ”To see
available networks turn Wi-Fi on”.
Wi-Fi startas och automatiskt sök efter tillgängliga trådlösa nätverk, välj
sedan det trådlösa nätverket du vill ansluta till och bekräfta,
Slå in lösenordet på Wi-Fi nätverket när det virtuella tangentbordet visas,
tryck sedan på ”Connect” knappen.

Google Play Butik
Logga in på ditt Google konto.
Öppna Google Play Butik genom att följa dessa steg:
Launcher Home Screen > Google Play Store, select and confirm.
För att använda Google Play Butik måste du ha ett Google konto, om du
redan har ett Google Konto, välj ”Sign in” och logga in med ditt Google
konto.
Om du inte har ett Google konto, välj ”Get a Google Account” och slutför
resten av processen.
När du slutför inloggningsprocessen så kommer du hamna i Google Play
Butik, där kan du ladda ner och installera de applikationer du vill ha.
Alternativt, om du inte kan hitta de applikationer du behöver på Google
Play Butik pga. språk restriktioner, plats restriktioner eller andra
anledningar: så kan du behöva kolla efter och installera filer i ”.apk” form
från internet och installera de genom ”Apkinstaller”, som är för installerad
i systemet.

XBMC
XBMC är en mediaspelare som gör det möjligt för
användare att titta på de flesta videos, musik, podcasts
från internet, och alla vanliga digitala media filer från
lokalt och nätverks lagringsmedia.
NEO X8-H kommer med en förinstallerad XBMC MINIX
Edition, med full hardware decoding support. Denna
exklusiva version levereras med optimal XBMC upplevelse
på Android.
För mer information och instruktioner angående
installation.
Vänligen besök: www.wiki.xbmc.org

Copyright © 2014 MINIX TECH. ALL RIGHTS RESERVED.
För att missförstånd ej skall uppstå behålls detta stycke på Engelska.
No part of this guide, including the products and software described in it, may be
reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into
any language in any form or by any means, except documentation kept by the
purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This
clause does not apply to such software which is licensed under the General Public
License (”GPL”) or other Free Open Source Licenses.
Copies of the respective license terms, and where required an offer to provide the
respective source code, are included in the product.
Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google-, and
other trademarks are property of Google Inc. A list of Google trademarks is available at
http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX and the MINIX logo are
trademarks of MINIX Tect. All other marks and trademarks are properties of their
respective owners.
Innehållet i denna manual kan skilja i detaljer från produkten och dess mjukvara. All
information i denna dokumentation kan komma att ändras utan vidare förvarning.
För hjälp och support, vänligen besök www.minix.com.hk, www.minix.se eller vår
Facebook fansida på: www.facebook.com/minixtech

Notera : Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för
en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC- reglerna . Dessa gränser är
avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation .
Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den
inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga
störningar på radiokommunikation . Det finns dock ingen garanti för att störningar inte
uppstår i en viss installation . Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, att
uppmanas användaren att försöka ansluta till störningarna genom en eller flera av
följande åtgärder:
-

Vrid eller flytta antennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än de som mottagaren är ansluten
till.
Prata med din återförsäljare eller en kvalificerad radio/TV tekniker för att få
hjälp. Modifikationer som ej är godkända av tillverkaren kan orsaka att
utrustningen inte längre används under FCC-reglerna.

FCC IDENTIFIER: WMFNEOx8

