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1. Zawartość opakowania

- urządzenie MINIX  
- pilot na podczerwień MINIX 
- zasilacz sieciowy
- kabel microUSB OTG
- kabel HDMI
- instrukcja w języku angielskim

2. Opis urządzenia 
1. Odbiornik na podczerwień
2. Dioda
3. Przycisk on/off/snooze
4. Wejście słuchawkowe
5. Wejście mikrofonu
6. USB
7.  Slot na karty SD/MMC
8. OTG (USB)

9. Przycisk RECOVER – do resetowania urządzenia 
oraz aktualizacji i synchronizacji
10. wyjście HDMI
11. Wejście optyczne (w zależności od wersji 
urządzenia)
12. USB 2.0
13. USB 2.0
14. Wejście Ethernet
15. Wtyk zasilania DC 5V

3



www.cybernetik.pl
www.swiatbaterii.pl

Antena Wi-Fi ( w zależności od wersji)

3. Funkcje 

1. Odbiornik na podczerwień
Służy do sterowania za pomocą pilota na podczerwień znajdującego się w zestawie lub innych 
urządzeń sterujących działających na podczerwień.

2. Dioda zasilania
Dioda sygnalizująca pracę urządzenia.

3. Przycisk zasilania
Do uruchomienia urządzenia MINIX  – przyciśnij przycisk włączania – dioda powinna się 
zaświecić.  Aby urządzenie przeszło w stan uśpienia należy na włączonym urządzeniu wcisnąć 
przycisk ON/OFF przez ok.2 sek. aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk ON/OFF przez około 5-
8 sek. aż zgaśnie dioda sygnalizująca lub za pomocą Menu zasilania w oprogramowaniu.

4. Wtyk słuchawek
Możliwość podłączenia np. słuchawek lub głośników.

5. Wtyk mikrofonu
Służy do podłączenia mikrofonu – np. do obsługi aplikacji Skype™.

6. Kieszeń karty SD/MMC
Zwiększ pamięć swojego urządzenia lub odczytaj pliki bezpośrednio z karty SD/MMC.

7. Wejście OTG
Służy do podłączenia kabla Micro-USB-USB i do komputera w celu synchronizacji i aktualizacji. 
Wejście to służy, jako dodatkowe wejście USB przy użyciu z
kablem mikro USB OTG, dołączonym do produktu.

8. Przycisk RECOVER
Przycisk ten używa się razem z wejściem OTG przy podłączaniu do komputera w celach
serwisowania/aktualizacji. Przycisk służy także do zresetowania ustawień urządzenia. Wciśnij na 
włączonym urządzeniu przez 10-15 sek.

9. Wejście HDMI
Podłącz Urządzenia kablem HDMI do TV lub rzutnika w celu wyświetlania obrazu.

10. Optyczne wejście AUDIO
Za pomocą wejścia optycznego audio można podłączyć Minixa do urządzeń zewnętrznych w celu 
odtwarzania dźwięku.

11. Wejścia USB 
Za pomocą tego wejścia można podpiąć klawiatury, myszki lub dyski zewnętrzne HDD.

12. Wtyk Ethernet
Podłączenie kabla Ethernet pozwala na dostęp urządzenia do internetu. 

13. Wtyk zasilania
Podłącz zasilacz do urządzenia a następnie do gniazdka sieciowego.

Do korzystania z urządzenia Minix będzie potrzebne:

Monitor TV/ PC w rozdzielczości HD
Telewizor, monitor lub rzutnik obsługujący rozdzielczość HD oraz z wejściem HDMI.
Kabel HDMI (w zestawie).

Dostęp do Internetu
Sieć przewodowa lub sieć bezprzewodowa 802.11 a, b, g, n, ac (w zależności od modelu) Wi-Fi 
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4. Oprogramowanie i konta

Aby odtworzyć zawartość (wideo, zdjęcia, muzyka) ze smartphone’a lub PC na urządzeniu MINIX ,
będziesz potrzebować:
- oprogramowania UPnP™/DLNA® wgranego na telefon lub komputer;
- konto Google, aby zarejestrować się w Google Play Store, w celu ściągnięcia odpowiednich aplikacji
koniecznych do przesyłania zawartości z telefonu lub komputera;
- w celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych zasobów internetowych mogą być wymagane inne
konta np. Dropbox, Facebook, itp.

5. Pierwsze uruchomienie

MINIX łączy się z monitorem TV lub PC za pomocą wejścia HDMI, które przesyła dane
dźwiękowe i wideo. 

Krok 1: Podłączanie kabla HDMI
Krok 2: Podłączanie zasilania
Krok 3: Włączanie monitora TV/ PC i wybór wejścia
Włącz monitor TV/Monitor i wybierz odpowiednie wejście HDMI za pomocą pilota dołączonego do TV 
(Source/Wyjście)
Krok 4: Wciśnięcie przycisku uruchomienia na urządzeniu Minix

6. Podstawowe ustawienia

Ustawienia języka
Możesz wybrać żądany język systemu (w tym polski) w następujący sposób:
Ekran główny nakładki > Ustawienia > Język & wejście > Język

Językiem domyślnym jest angielski; możesz wybrać preferowany język i potwierdzić.
Ustawienia strefy czasowej

Ustaw strefę czasową zgodnie z bieżącą lokalizacją w następujący sposób:
Ekran główny nakładki > Ustawienia > Data & godzina> Wybierz strefę czasową
Wybierz swoją strefę czasową i potwierdź.

Ustawienia Wi-Fi (podstawowe)
Połącz się z siecią bezprzewodową, aby uzyskać dostęp do Internetu w następujący sposób:
Ekran główny nakładki > Ustawienia > Wi-Fi > Wybierz opcję “Aby zobaczyć dostępne sieci
bezprzewodowe włącz Wi-Fi”

Wi-Fi włączy się i automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Następnie wybierz sieć
bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć i potwierdź. Wpisz hasło sieci Wi-Fi po komunikacie 
na wirtualnej klawiaturze, na końcu przyciśnij przycisk “Połącz”.
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Google Play Store.
Utwórz konto w Google.
Uruchom Google Play Store w następujący sposób:
Ekran główny nakładki -> Google Play Store, naciśnij i potwierdź.

Aby korzystać z Google Play Store wymagane jest posiadanie konta w Google. Jeśli posiadasz już
konto w Google, wybierz „zaloguj” i wpisz dane do konta. Jeśli nie posiadasz konta w Google,
wybierz „Utwórz Konto Gogle” i dokończ proces. Po zakończeniu procesu rejestracji znajdziesz się
w Google Play Store, skąd będziesz mógł pobrać i zainstalować potrzebne aplikacje. Ze względów 
ograniczeń językowych lub regionalnych, niektóre aplikacji mogą być niedostępne do pobrania w 
Google Play.

7. Sterowanie

Metody sterowania i obsługa Minixa za pomocą urządzeń wskazujących (Airmouse, klawiatury).
MINIX może być sterowany przez następujące urządzenia wejściowe:
1.) Myszka przewodowa lub bezprzewodowa(np.przez Bluetooth lub z odbiornikiem 
podczerwieni);
2.) Bezprzewodowy lub przewodowy (USB) zestaw klawiatura/myszka;
3.) Bezprzewodowy pilot AirMouse lub GyroMouse (sprzedawane oddzielnie);
4.) Pilot na podczerwień MINIX (znajdujący się w zestawie).

8. Funkcje pilota dołączonego do zestawu

POWER – aktywacja lub dezaktywacja trybu uśpienia dla MINIX
VOLUME DOWN – zmniejszanie głośności systemu
VOLUME UP - zwiększanie głośności systemu
HOME - powrót do ekranu głównego (wymagany wybór nakładki)
MENU – wywoływanie opcji menu dla bieżącego ekranu lub działającej aplikacji
BACK - powrót do poprzedniego ekranu lub przerwanie operacji
UP – przesuń do góry
LEFT – przesuń w lewo
OK – zatwierdzanie danego działania, działa jak przycisk “Enter”
RIGHT - przesuń w prawo
SEARCH – wyskakujący interfejs wyszukiwania, jeśli aplikacja obsługuje tę funkcję
DOWN - przesuń w dół
MUTE – wyciszenie głośności systemu
REWIND – przewijanie do tyłu odtwarzanej muzyki lub wideo
PLAY/PAUSE – odtwarzanie lub pauzowanie odtwarzanej muzyki lub wideo
FORWARD - przewijanie do przodu odtwarzanej muzyki lub wideo
PREVIOUS - przejdź do poprzednio odtwarzanego utworu lub wideo
STOP – zatrzymaj odtwarzanie muzyki lub wideo
NEXT - przejdź do następnego odtwarzanego utworu lub wideo
/niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od modelu i wersji/
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Kontakt

Autoryzowany dystrybutor marki Minix w Polsce:
www.swiatbaterii.pl
www.cybernetik.pl

Tel.: 12 444 60 77
email: info@swiatbaterii.pl

Certyfikat

Paweł Ochyński CSG
Cegielniana 6b/5
Kraków 30-404 

NIP 509-000-43-68
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