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Ozone HD 4K
1. Початок роботи
1.1 Основні операції
1.1.1 Включення / вимикання живлення й режим очікування

1. Підключіть пристрій до телевізора за допомогою кабелю HDMI, подайте живлення з адаптера
живлення, підключіть мишу, аеромишу або інші пристрої введення через USB-порт.
2. Після підключення кабелю з адаптера й подачі живлення, мережевий індикатор потужності
загориться зеленим кольором.
3. Після того, як від пристрою відключається блок живлення - індикатор живлення вимикається.
4. У робочому режимі, натискаючи кнопку подачі живлення (вмикання) з пульта дистанційного
керування, пристрій увійде в режим очікування.
5. У режимі очікування пристрій буде включатися при натисканні кнопки живлення пульта
дистанційного керування (ПДУ).
1.1.2 Відкриття додатків
Використовуючи клавіші зі стрілками на ПДУ для вибору бажаної програми, натисніть кнопку OK, щоб
відкрити обрану програму.
1.1.3 Перемикання додатків
Натисніть кнопку «Мої додатки» (My Apps) для перегляду недавно використаних програм, виберіть
значок програми для перемикання додатка довільно.
1.1.4 Закриття додатків
Натисніть значок

* для перегляду недавно використаних програм, виберіть одну

з них за допомогою миші й утримуючи її, перетягніть його в порожню область, щоб закрити
даний додаток.
* Ця функція працює тільки в режимі миші.
1.1. 5 Повернення на початкову сторінку (Home Screen)
Натисніть на значок
Натисніть значок

, щоб повернутися на початкову сторінку
на пульті дистанційного керування, щоб повернутися на початкову сторінку.

1.1.6 Читання із зовнішніх носіїв даних
Читання з USB диска

Вставте USB флэш-диск або знімний жорсткий диск в USB-порт. Коли приставка має статус включеного
живлення,

значок з'являється у верхньому лівому куті на робочому столі. Відкрийте «FileBrowser»,

ідентифікований USB (A :) з'явиться в розділі «Локальний диск». Із цього моменту операція з USB диском
стає доступною.
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Читання з картки TF

Вставте карту TF у пристрій при включеному живленні. Коли значок S з'являється в лівому верхньому
куті робочого стола, відкрийте «FileBrowser», ідентифікована зовнішня карта пам'яті з'явиться в розділі
«Локальний диск». Робота з TF картою стає доступною.

1.1.7 Активація функції WiFi
З домашній сторінці ввійдіть в Налаштування → Мережа. Виберіть" «Wi-Fi».
Функція WiFi буде активована.

1.1.8 Активація функції Ethernet
З домашньої сторінки ввійдіть в Налаштування → Мережа. Виберіть «Ethernet» для відкриття функції.
Вставте мережний кабель, медіаплеєр автоматично підключиться до мережі Ethernet.

1.1.9 Крапка доступу WLAN
Операції на приставці:

Домашня сторінка → Налаштування → Різне → Докладніше → Установка → Докладніше → Портативний
точка доступу. Виберіть «Портативна точка доступу Wi-Fi».
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Виберіть «Налаштування точки доступу Wi-Fi» далі «Назва точки доступу SSID» →
«Безпека» → «Параметри» → «Пароль»

Переконайтеся в тім, що пристрій підключений до провідної мережі. Медіаплеєр може бути
використаний як бездротова точка доступу для підтримки роботи інших бездротових пристроїв доступу.
2.1.0 Оновлення пристрою.
1) Разархівуйте завантажену прошивку (ROM) у кореневу папку SD-карти (спочатку відформатуйте карту
SD).
2) Вставте карту SD при виключеному живленні пристрою (Блок живлення не підключений) без
підключених інших зовнішніх пристроїв пам'яті.
3) Використовуючи зубочистку, вставте її в AV порт приставки, натисніть та утримуйте сховану кнопку,
подайте живлення. Не відпускайте кнопку доти, поки ви не побачите на екрані логотип медіаплеєра
OzoneHD.
4) Відновлення буде запускатися автоматично. Коли процес відновлення завершений, виберіть
«Перезавантажити» (Reboot).
5) Коли система перезавантажиться, то ви повинні спочатку перевірити її працездатність.
Переконавшись, що Wi-Fi працює, перейшовши в «Налаштування» → «Wi-Fi». Включіть Wi-Fi, якщо він
виключений, підключіться до вашої мережі використовуючи ваш логін та пароль, після чого можете
продовжити користуватися пристроєм.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

OzoneHD 4K
РУССКАЯ ВЕРСИЯ

1. Начало работы
Ozone HD 4K
1.1 Основные операции
1.1.1 Включение / выключение питания и режим ожидания
1.

2.
3.
4.

5.

Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, подайте
питание с адаптера питания, подключите мышь, аэромышь или другие
устройства ввода через USB-порт.
После подключения кабеля с адаптера и подачи питания, сетевой
индикатор мощности загорится зеленым цветом.
После того, как от устройства отключается блок питания - индикатор
питания выключается.
В рабочем режиме, нажимая кнопку подачи питания (включения) с
пульта дистанционного управления, устройство войдет в режим
ожидания.
В режиме ожидания устройство будет включаться при нажатии кнопки
питания пульта дистанционного управления (ПДУ).

1.1.2 Открытие приложений
Используя клавиши со стрелками на ПДУ для выбора желаемой
программы, нажмите кнопку OK, чтобы открыть выбранную
программу.
1.1.3 Переключение приложений
Нажмите кнопку "Мои приложения" (My Apps) для просмотра недавно
использованных программ, выберите значок программы для
переключения приложения произвольно.
1.1.4 Закрытие приложений
Нажмите значок
* для просмотра недавно использованных
программ, выберите одну из них с помощью мыши и удерживая ее,
перетащите его в пустую область, чтобы закрыть данное приложение.
* Эта функция работает только в режиме мыши.
1.1.5 Возврат на начальную страницу (Home Screen)
Нажмите на значок
чтобы вернуться на начальную страницу
Нажмите значок
на пульте дистанционного управления, чтобы
вернуться на начальную страницу.
1.1.6 Чтение с внешних носителей данных
Чтение с USB диска
Вставьте USB флэш-диск или съемный жесткий диск в USB-порт. Когда
приставка имеет статус включенного питания, • значок появляется в
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верхнем левом углу на рабочем столе. Откройте "FileBrowser",
идентифицированный USB (A :) появится в разделе "Локальный диск". С
этого момента операция с USB диском становится доступной.

Чтение с карточки TF
Вставьте карту TF в устройство в состоянии при включенном питании.
Когда значок S появляется в левом верхнем углу рабочего стола,
откройте"FileBrowser", идентифицированная внешняя карта памяти
появится в разделе "Локальный диск". Работа с TF картой становится
доступной.

1.1.7 Активация функции WiFi
Из домашней странице войдите в Настройки→Сеть. Выберите «Wi-Fi».
Функция WiFi будет активирована.
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1.1.8 Активация функции Ethernet
Из домашней странице войдите в Настройки→Сеть. Выберите
«Ethernet» для открытия функции подключение интернет через LAN
порт.
Вставьте сетевой кабель, приставка автоматически подключится к сети
Ethernet.

1.1.9 Точка доступа WLAN
Операции на приставке:
Домашняя страница → Настройки → Разное → Подробнее → Установка
→ Подробнее → Портативная точка доступа. Выберите Портативная
точка доступа Wi-Fi.

Выберите «Настройка точки доступа Wi-Fi» для настройки Имя
сети Wi-Fi → Безопасность → Параметры → Пароль
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Убедитесь в том, что устройство подключено к проводной сети.
Приставка может быть использована в качестве беспроводной точки
доступа для поддержки работы других беспроводных устройств
доступа.
2.1.0 Обновление прошивки устройства.
1) Разархивируйте загруженную прошивку (ROM) в корневую папку SDкарты (сначала отформатировав карту SD).
2) Вставьте карту SD при выключенном питании устройства (Блок
питания не подключен) без подключенных других внешних
запоминающих устройств.
3) Используя зубочистку, вставьте ее в AV порт приставки, нажмите и
удерживайте скрытую кнопку, подайте питание. Не отпускайте кнопку
до тех пор, пока вы не увидите на экране логотип медиаплеера
OzoneHD.
4) Обновление будет запускаться автоматически. Когда процесс
обновления завершен, выберите «Перезагрузить» (Reboot).
5) Когда система перезагрузится, проверьте работу медиаплеера на
работоспособность использую различные приложения.
Убедившись, что Wi-Fi работает, перейдите в «Настройки» → Wi-Fi.
Включите Wi-Fi, если он выключен, подключитесь к вашей сети
используя ваш логин и пароль, после чего можете продолжить
пользоваться устройством.
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АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ:

м. Київ, вул. Ревуцького, 46

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ЗА КОНТАКТАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ
СЕРВІС-ПАРТНЕРІВ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(044) 501-46-46, (097) 501-46-46
(063) 181-46-46,( 099) 289-46-46

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №________________
МОДЕЛЬ ПРИЙМАЧА
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА ПРИДБАННЯ
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ

12 місяців
НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ

ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНОМУ
КОМПЛЕКТІ. ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ НЕ МАЮ.
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ ТА ЗГОДЕН:
ПІДПИС ПОКУПЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ
(ШТАМПУ)
ПРОДАВЦЯ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі обладнання
вимагайте заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту потрібно пред’явити
гарантійний талон. Без наявності цього талону, його неправильному заповненні та при відсутності
штампу торгової організації претензії до якості не приймаються і ремонт не виконується. Покупець
оглядає товар до заповнення гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару
після продажу не приймаються.

