СУЧАСНЕ ПОКОЛІННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Медіаприставка iNeXT TV4 — це нова
модель медіаплеєрів iNeXT з
операційною системою Android TV
версії 7.0.1+ і корисними фірмовими
додатками.

Плеєр працює на базі операційної системи Android TV, створеної спеціально для телевізорів.
ОС Android TV відрізняється високою стабільністю і продуктивністю. Оскільки платформа
позбавлена багатьох функцій, необхідних для керування смартфонами та планшетами.
В той же час, її відкритість дозволяє встановлювати та використовувати будь-які Android додатки, які доступні
для завантаження в PlayMarket та на інших джерелах.

Додатки медіаприставки iNeXT TV4
Головна особливість плеєру iNeXT TV4 в тому, що всі популярні та актуальні додатки вже встановлені в одному
пристрої.

Воля TV - преміальне телебачення та кіно на будь-який смак.

YouTube - популярні відео зі всього світу, від музикальних новинок до
найсвіжіших новин.

Deezer пропонує 56 мільйонів треків та індивідуальні рекомендації.

TED - виступи експертів в різних галузях, від технологій і науки до дивовижних
фактів про психологію.

Twitch - світова відеоплатформа для геймерів.
Трансляції улюблених ігор і подій, спілкування з власниками каналів та
глядачами звідусіль, в будь-який час.

Tunein - великий каталог світового аудіо контенту: спортивні події, музика,
новини, подкасти та радіо з усього світу в одному додатку.

Google Play Store – більше 5 тис. додатків Android: ігри, новини, відео і багато
іншого.

Перше включення iNeXT TV4
Після ввімкнення живлення приставки, на екрані телевізора послідовно відобразиться анімація логотипів
«INext» та «ВОЛЯ»

Завантажиться домашня сторінка приставки

Для роботи медіаплеєра необхідне підключення до мережі інтернет.
В розділі «Мої налаштування» потрібно відкрити «Налаштування мережі»:

Налаштування Wi-Fi підключення iNeXT TV4
Для швидкого налаштування роботи пристрою в бездротовій Wi-Fi мережі потрібно:
1. В розділі «Мої налаштування» відкрити «Налаштування мережі»

2. В цьому вікні меню підключити приставку до домашньої Wi-Fi мережі

3. Якщо домашній Wi-Fi-маршрутизатор має захищену бездротову мережу, потрібно вказати вірний
пароль

4. Після першого вдалого з'єднання з Wi-Fi мережею, в подальшому приставка автоматично
підключатиметься до цієї Wi-Fi мережі при кожному включенні та після перезавантаження

Налаштування Ethernet підключення iNeXT TV4
Для максимально стабільного з’єднання рекомендується використовувати дротове інтернет
підключення.
В такому випадку, іконка «Налаштування мережі» зміниться

Модуль WI-FI відключиться.
В розділі «Ethernet» відобразиться напис «З’єднано» та IP адреса користувача

Домашня сторінка медіаприставки iNeXT TV4
(головний екран меню)
Після завантаження плеєру, на екрані ТВ відобразиться стартова сторінка та головний екран

На головному екрані розміщено чотири основні «каруселі».
1. «Карусель рекомендацій» - рекомендованого відео/аудіо контенту з додатків ВОЛЯ TV, YouTybe та
інших

2. «Воля Рекомендує» - популярні додаткі, які встановлені за замовчуванням (без можливості їх
редагування чи видалення)

3. «Мої додатки» - перелік додатків, встановлених з Google Play Store, які можливо редагувати
(переміщати, видаляти)

4. «Мої налаштування» - щоб увійти до інтерфейсу налаштувань, необхідно обрати піктограму
"Налаштування" і натиснути кнопку ОК

Карусель рекомендацій медіаприставки iNeXT TV4
Карусель рекомендованого відео/аудіо контенту з додатків можна налаштувати за власними вподобаннями.
Це дозволить, при включенні медіаприставки, відображати цікаві події з улюблених додатків.
Для персоналізації даної каруселі, потрібно:
-

Відкрити меню налаштувань

-

Обрати розділ «Головний екран»

-

Далі «Рядок рекомендацій»

-

Надати дозволи тим додаткам, які будуть виводитись в рядок рекомендацій на головному екрані

Пульт дистанційного управління медіаприставки iNeXT TV4
перемикання між режимами роботи та очікування

перехід до меню налаштувань

виклик додатку ВОЛЯ TV

перехід до головного меню

підтвердження дії

показати/згорнути меню опцій

увімкнути/вимкнути звук

кнопки навiгацiйного меню

програмовані кнопки для контролю ТВ

збільшення/зменшення гучності

повернення до попереднього пункту меню

перехід в режим керування миші

видалення символів

цифрова клавіатура

Альтернативою стандартного ПДУ є додаток Android TV Remote Service, який надає можливість
отримати безкоштовний ПДУ з голосовим набором, клавіатурою та тач-педом.

Програмування ПДУ медіаприставки iNeXT TV4
для керування ТВ
1. Вхід до режиму програмування пульта відбувається за допомогою натискання кнопки «SET» в блоці
«TV CONTROL».
При натисканні кнопки «SET», індикатор починає горіти червоним кольором. Необхідно тримати кнопку
натиснутою доки вона почне горіти більш яскравим червоним кольором.
2. Далі на пульті приставки необхідно обрати одну з тих кнопок в блоці «TV CONTROL», на яку потрібно
записати команду.
Одноразово натиснути на неї та відпустити. Коли індикатор почне блимати - пульт готовий приймати ІЧ
сигнал для запису.
3. Наступним кроком потрібно направити ІЧ-діод від пульта телевізора на ІЧ-діод пульта приставки один
на одного на відстані приблизно 1-2 см.
Одноразово натиснути на пульті від телевізора саме ту кнопку, функцію якої є бажання перенести. Якщо
команда прийнята - індикатор блимне три рази та почне горіти безперервно. Це означає, що команда
записана.
4. Потрібно повторити пункти 2-3 для всіх кнопок, які є бажання запрограмувати.
5. Для виходу з режиму програмування, коли всі команди записані - необхідно натиснути кнопку «SET».

Роз’єми для підключення медіаприставки iNeXT TV4
1. Micro SD card slot - для
підключення SD карти
пам'яті.
2. USBх2 - для підключення
USB-запам’ятовуючого
пристрою, миші, клавіатури
тощо.
3. AV - композитний відеовихід
та аналоговий стереовихід
(входить до комплекту).
4. IR - для підключення ІЧ подовжувача (можливість прихованого монтажу).
5. HDMI - для підключення приставки до телевізора за допомогою HDMI кабелю (входить до комплекту).
6. LAN - порт Ethernet (RJ45), для підключення приставки до мережі Інтернет за допомогою кабелю
(входить до комплекту).
7. DC IN - для підключення приставки до електромережі, використовуючи блок живлення (входить до
комплекту).
Медіаприставка iNeXT TV4 призначена для комфортного перегляду онлайн-відео, аудіо- та фотоконтенту в
будь-якому форматі з високою якістю звуку і картинки (включно з 4K UHD 2160p у 30fps) з підтримкою
сучасного кодека H. 265 (HEVC).
Ми пропонуємо
 Придбання приставки за ціною 899грн.
 Офіційна гарантія від виробника – 12 місяців.
 Обмін/повернення - протягом 14 днів.
 Можливість замовлення виїзду фахівця компанії для доставки та налаштування приставки.
 Самовивіз з найближчого центру продажів і обслуговування.
Переваги медіаприставки iNeXT TV4
 Працює на базі операційної системи Android TV. Тому може використовуватись навіть на старих
моделях телевізорів.
 Дозволяє встановлювати та використовувати будь-які Android додатки, які доступні для
завантаження в PlayMarket та на інших джерелах.
 Дозволяє переглядати онлайн-відео, аудіо- та фотоконтенту в будь якому форматі з високою
якістю звуку і картинки з підтримкою сучасного кодека.
Технічні характеристики
Чіпсет
Flash
Оперативна пам'ять
Розміри
Живлення
Аудіо/відео вихід
HDMI вихід
USB інтерфейс
Кард-рідер
Ethernet (RJ45)
Wi-Fi
IR

Allwinner H3
8GB NAND Flash
1GB DDR3
91х91х20 mm
5V/2A
RCA через TRS 3.5 mm (mini-jack)
HDMI V1.4
USB2.0 x 2
microSD/TF card reader
LAN 100Mb/s
2.4GHz Wi-Fi b/g/n (IEEE 802.11n)
Інфрачервоний подовжувач через TRS 3.5 mm (mini-jack)

Операційна система
Підтримувані файлові системи
Мова
Відтворення звуку

Відтворення відео

Відтворення зображень
Інтернет-функції
У комплекті

Android 7.0.1+
exFAT/FAT32/NTFS/EXT/HFS+
Багатомовний інтерфейс
MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, MIDI, DTS, FLAC, APE, ALAC, M4A
Формати файлів: AVI, Rm, Rmvb, MKV, ISO, VOB, DAT, MPG/MPEG, MP4, MOV, TS, XVID, WMV,
ASF, FLV Кодеки: HEVC H.265 (1080p60fps), H.264 (1080p60fps), HD MPEG1/2/4,
RM/RMVB(8/9/10), HD AVC/VC‐1, Xvid/DivX3/4/5/6, Divx HD, Divx Plus HD, RealVideo8/9/10
Роздільна здатність: до 4K UHD H.265 (2160p) 30 FPS макс. 3D: Паралельна стереоскопія, 3D:
framepack
Формати файлів: JPG/JPEG, HD JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF
IPTV, OTT, VOD, Інтернет-радіо, HTML5, Webkit, додатки, тощо
Пульт дистанційного керування, адаптер живлення, HDMI кабель, AV кабель, посібник
користувача

Комплектація медіаприставки iNeXT TV4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smart ТV-приставка iNeXT TV4.
Пульт дистанційного керування.
Адаптер живлення.
НDМl-кабель.
AV кабель.
Елементи живлення.
Посібник користувача.

