Media Stick
Mod.: IP.TV-MS1000
Quad-Core Intel® Atom

TM

Especificações do Produto

Obrigado por comprar este produto, você pode desfrutar
do serviço de garantia de peças e mão-de-obra fornecido
pela nossa empresa por um ano. As seguintes condições
podem levar ao serviço da nossa empresa, mas todos os
custos serão cobrados:
· Seu uso em não conformidade com as instruções do
manual do produto ou operação incorreta incoerente com
as instruções.
· Danos artificiais, vírus informáticos, umidade,
instalação inadequada ou desmontar o software e assim
por diante.
· Incêndios, enchentes, tempestades, terremotos e
outros casos de força maior.
· Acessórios, suprimentos, desgaste natural causados
pelo uso.
· A necessidade de reinstalar o software ou ajustar as
configurações do computador será cobrada, conforme
apropriado.
· Nossa identificação de garantia danificada ou suja,
impossibilitando a sua leitura.
Antes do reparo do produto, faça backup de suas
informações e arquivos separadamente, o processo de
reparo pode afetar a integridade dos dados.
Nós garantimos o serviço, para sua satisfação.
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Descrição da Interface do Produto

TM

Processador

Intel®Atom Z8350

Sistema Operacional

Suporta Windows 10

Memória

2GB DDR3

Capacidade

32GB eMMC

Slots de Expansão

Micro SD，Max 128GB

Interface do Display

Porta HDMI/Sintonizador de TV

Dispositivos Wireless

WiFi 802.11ABGN AC com

Interface USB

USB2.0×2

Entrada de Energia

Interface Micro USB

Fonte de Energia

5V/3A

Observações:
1. O rádio é de baixa potência para produtos certificados,
sem licença. Empresas e pessoas não tem permissão para
alterar a freqüência, aumentar a potência ou alterar os

①、USB2.0
②、USB2.0
③、HDMI(por favor conecte ao display ou TV)
④、Botão Liga/Desliga & LED
⑤、Trava Kensington
⑥、Sintonizador de TV
⑦、USB Conexão da Fonte de Alimentação
⑧、Micro SD（Interface de Expansão de Memória）

recursos e funções do design original.
2. O rádio de baixa freqüência não afetará a comunicação
legítima de segurança e segurança do vôo. Se houver
interferência, seu uso deve ser imediatamente suspenso e
o rádio melhorado para não interferir. Correspondência
legal refere-se a correspondência sem fio, o rádio de
baixa freqüência deve ser capaz de tolerar comunicações
legais ou ondas de rádio de radiação industrial,
científica e médica,
3. O produto contém bateria em miniatura, usando a placamãe CMOS, não os substitua. Se substituir por tipo de
bateria incorreto, poderá causar problemas perigosos,
Lide corretamente com a substituição da bateria.

Conteúdo da Caixa
Manual do
Usuário
Media Stick

Adaptador

Cabo HDMI
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Instruções
1. Conecte o dispositivo à conexão HDMI da TV ou a um dispositivo de exibição (por exemplo monitor ou projetor). Se não
conseguir conectar diretamente à TV, use o cabo de extensão HDMI dos acessórios.

Selecione a "Fonte de entrada de vídeo"

para a entrada de HDMI onde o Media stick foi conectado.
2. Conecte o cabo de alimentação acessório Micro USB no Media stick e a outra extremidade diretamente na tomada.
3. Pode ser usado com um teclado e mouse Bluetooth sem fio ou interface USB para conectar teclado e mouse
4. Pressione o botão liga / desliga para iniciar o sistema.
Adaptador（Conexão Original）

Cabo HDMI
（Plug Original）

C

Pode ser usado com Bluetooth ou teclado e mouse sem fio ou com controle remoto

