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Android TV Box     MX-AT3 JS1621 

تم سیک مینی کامپیوتر با سی MX-AT3  JS1621  مدل اندروید باکسدستگاه 
، به شما امکان LCDیا و LEDیا  ،عامل اندروید است که با اتصال به تلویزیون معمولی

در صفحه نمایش تلویزیون خود ی امکانات آن، از سیستم عامل اندروید و تمام دهد تامی
که تاکنون در گوشی هوشمند داراي سیستم عامل . در واقع تمام امکاناتی مند گردیدبهره

 این دستگاه بر روي با استفاده ازکننده قرار گرفته بود، اکنون اندروید در اختیار مصرف
با نصب این دستگاه، گیرد و میدر دسترس شما قرار تلویزیون خانگی  صفحه نمایش

 گردد. تلویزیون هوشمند تبدیل مییک تلویزیون شما به 
هاي اجتماعی، امکان دسترسی به اینترنت، شبکه نصب این دستگاه،با بدین ترتیب 

استفاده از نرم افزارهاي کتاب، اي کاربردي، بازي، خواندن جزوه وهاستفاده از اپلیکیشن
هاي  و تبلت ي هوشمندهابردهاي دیگر گوشیر) و تمامی کا…,Word, Excelاداري (

و از همه مهمتر .گیردقرار می اندروید، در صفحه نمایش تلویزیون خانگی در اختیار شما
از  آنالینزیون یتلوورود به اپلیکیشن هاي مختلف پخش فیلم و توانید با اکنون میاینکه 

هاي مختلف شبکه ايبه صورت زنده و آرشیو یک هفته هاي تلویزیوندیدن شبکه
 اتصالبا  .مند گردیداي از فیلم وسریال و کارتون بهرهو آرشیو بسیار گسترده تلویزیونی

وچک کبه این دستگاه می توان آن را به یک کامپیوتر  سیم یا باسیم)(بی موس و کیبورد
 تبدیل کرد.
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  :فنی مشخصات

CPU: Amlogic S905W Quad-Core 4K, ARM Cortex-A53, up to 
2.0GHz   

GPU: Mali-450 

Internal Storage: Flash 16 G 

SDRAM: 2 GB 

I/O Ports: HDMI, USB 2.0 x 2, DC-in, Optical Digital Audio, Micro 
SD Card Reader, AV Output 

Support Up to 64 GB TF Card, 

Support Up to 2TB HDD      

Music: MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG 

Image: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF 

Video: H.265, HEVC, 
H.264, .mkv, .mpg, .wmv, .mpeg, .dat, .avi, .mov, .iso, .mp4 

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz  
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 اتصال به اینترنت: نحوه 

 این دستگاه از دو طریق می تواند به شبکه اینترنت متصل شود. 
  LANاز طریق پورت -1

در پشت دستگاه را با  LANکافی است درگاه  LANبراي اتصال به شبکه از طریق پورت 
را شناسایی می کند و  IPبه مودم متصل کنید. دستگاه به طور اتوماتیک آدرس  LANکابل اتصال 

 به شبکه متصل می شود. 
  Wi-Fiاز طریق -2

 مراحل زیر طی شود: Wi-Fiجهت استفاده از اینترنت       

را انتخاب نمایید. سپس  network & internetشوید. سپس گزینه  settingابتدا وارد قسمت 
 نمایید.نظر کلیک و انتخاب نمایید و پسورد را وارد  مورد Wi-Fiبر روي 

 سواالت رایج:

 راه حل مشکل
 مطمئن برق پریز به و دستگاه به برق آداپتور کامل اتصال از - بدون برق

  .شوید
  .دهید فشار کنترل ریموت روي را روشن دکمه -
 .باشد آبی نمایشگر LED المپ که کنید چک -

  .باشد وصل ) AV کاب یا( HD کابل که کنید چک - تصویر بدون
 .باشد روشن تلویزیون که کنید چک -
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 یا صدا بدون
 دار خش صداي

  .کنید تنظیم را صدا ولوم -
 .باشند شده وصل صحیح طور به اسپیکرها که کنید چک -

 فیلم نمایش عدم
 خروجی یا

   دیجیتال

  .کنید چک را دیجیتال اتصاالت -
 .باشد شده وصل درستی به شما فایر آمپلی که کنید چک -

 با دستگاه
  کار ریموت

 کند نمی

 در آن سنسور که بگیرید دستگاه طرف به جوري را ریموت -
  .باشد دستگاه سنسور مقابل

  .کنید کم دستگاه با را خود فاصله -
 .کنید تعویض را کنترل ریموت باطري -

 Play هنگام در

Back بعضی به 
 هاي دکمه

 عکس ریموت
 نمی نشان العمل
 دهد

  .نباشند مجاز جاري صفحه در عملکردها است ممکن -
 دوباره و کشیده را آداپتور باشد، کرده هنگ دستگاه است ممکن -

 .   شود Restart سیستم تا نمایید وصل

 فلش هاي فایل
 تواند نمی

 شود خوانده

  .نیست باکس اندروید با سازگار فلش فرمت -
 باکس اندروید لطفا شود، خوانده تواند نمی ها فلش از یکی اگر -
 .کنید Restart را آن و کنید خاموش ثانیه 30 براي را

 کند عملکرد
 فلش

 زمان شدن ترطوالنی باعث باال رزولوشن یا بزرگ سایز با فایل -
 .شود می نمایش صفحه روي فایل نمایش و خواندن
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