
SMART TV BOX BASIC ONE
SMART TV BOX PREMIUM ONE

modele: TB-B01, TB-P01

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania:

źSMART TV BOX BASIC/PREMIUM ONE
źPilot zdalnego sterowania
źKabel HDMI
źZasilacz
źInstrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie

SMART TV BOX BASIC/PREMIUM ONE posiada 
system operacyjny Android 7.1 Nougat i jest 
przeznaczony do podłączenia do telewizora lub monitora 
komputerowego.
W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu i dźwięku
zaleca się stosowanie przewodów HDMI 2.0 marki
SAVIO (brak w zestawie).
Produkt służy do odtwarzania multimediów (filmów,
zdjęć, muzyki, gier video) z sieci internetowej lub
zewnętrznych nośników danych.
 Aplikacje możemy instalować poprzez Google Play,
w tym celu należy zalogować się lub zarejestrować
w usłudze Google.
 Do zasilania urządzenia zaleca się używanie wyłącznie
zasilacza dołączonego do zestawu.

Wybór języka:

Aby wybrać język należy :
1. Z głównego menu wybrać ustawienia (Settings)
2. Wybrać opcję język (Language)
3. Wybrać język z listy dostępnych (Language selection)
4. Zatwierdzić wybór klawiszem „OK” na pilocie

Wejścia/Wyjścia:

TF: gniazdo karty pamięci, obsługuje kartę: SD,
USB-1, USB-2: gniazda USB 2.0: służą do podłączania 
zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych,
 AV: wyjście audio/video,
HD: wyjście HDMI 2.0, służy do podłączenia telewizora
lub monitora,
Ethernet: podłączenie LAN 10/100 Mbit: służy do 
podłączenia urządzenia do Internetu,
5V: wejście służące do połączenia zasilania.
IR: wejście służące do podłączenia odbiornika na
podczerwień (odbiornik nie jest dołączony do zestawu).

Opis przedniego panelu:

Niebieska dioda - informuje, że urządzenie jest włączone.
Czerwona dioda - informuje, że urządzenie jest 
wyłączone.

Podłączenie urządzenia:

 Urządzenie można podłączyć do telewizora lub
monitora za pomocą gniazda HDMI lub AV.
Do odtwarzania materiałów w rozdzielczości 4K zaleca
się korzystanie z kabla HDMI w wersji 2.0 (brak 
w zestawie).  
Aby uruchomić pilot należy włożyć 2 baterie AAA (brak 
w zestawie) zgodnie z biegunami na bateriach 
i schematem na pilocie.
Wtyczkę zasilania należy podłączyć do gniazda
oznaczonego ”5V”, następnie zasilacz podłączyć do
gniazdka.

Podłączenie do sieci LAN/WLAN

Urządzenie można podłączyć do sieci LAN (poprzez
podłączenie kabla sieciowego do złącza Ethernet) oraz
WLAN (poprzez konfigurację dostępu do sieci
bezprzewodowej).

Gdy sieć LAN nie ma ograniczeń, konfiguracja nastąpi
automatycznie. W innych przypadkach sprawdź
ustawienia sieci.

W przypadku podłączenia do sieci bezprzewodowej
WLAN należy wykonać poniższe kroki:

 1. w meny głównym wybrać ustawienia (Settings),
 wybrać opcję sieć (Network),
 2. wybrać Wi-Fi,
 3. wybrać sieć, z którą chcemy się połączyć,
 4. wpisać hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona,
 zatwierdzić hasło, klikając opcję dalej ” >”.



Uwagi:
 Obudowę urządzenia należy czyścić suchą szmatką.
 Produkt należy chronić przed wilgocią, zalaniem,
promieniowaniem słonecznym.
 Urządzenie należy wyłączać poprzez naciśnięcie
czerwonego przycisku na pilocie (Power).
 Podczas korzystania z pilota nie należy zasłaniać
przedniego panelu , może to uniemożliwić odbiór sygnału
lub jego pogorszenie.
 Podczas korzystania z zewnętrznych nośników nie
należy wyjmować ich podczas odczytu danych, może to
spowodować uszkodzenie lub utratę danych.
 Kabel zasilający należy chronić przed zgniataniem
i zginaniem.
 Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji
skutkuje automatyczną utratą gwarancji.
 Urządzenie nie może pracować przy źródle ciepła
np.. grzejniku.

Gwarancja:
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy.

Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji 
urządzenia skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.

System operacyjny: Android 7.1 Nougat

Procesor:
Amlogic S905W Quad-Core ARM Cortex-

A53 CPU, 4x1.2 GHz

Procesor graficzny:
Penta-Core Mali-450, 750 Mhz

(DVFS)

ROM:
8 GB (Model: TB-B01),

16 GB (Model: TB-P01)

RAM:
1 GB DDR3 (Model: TB-B01)

2 GB DDR3 (Model: TB-P01)

Rozdzielczość: 4k Ultra HD - max. 3840 × 2160

Obsługuje: 

Kodi, TVN Player, TVP Player, HBO GO, 

IPLA, NC+, Netfl ix, Facebook, Skype, 

YouTube oraz wiele innych aplikacji , 

dostępnych za darmo w Sklepie Play

Zasilanie: DC 5V/2A

Obsługiwane formaty 

plików audio:
AAC, FLAC, MP3, OGG,RM

Obsługiwane formaty 

plików video:

1080P,4K x 2K, DAT, MKV, MOV, MP4, 

MPEG, MVC, RM,VC-1

Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, GIF, TIFF

Obsługiwane formaty 

kompresji video:

H.264,H.265,HD 

MPEG4,RealVideo8/9/10

Porty USB:
4 High speed USB 2.0,support U DISK 

and USB HDD

Obsługiwane wielkości 

pamięci Micro SD
4GB/8GB/16GB/32GB/64GB

Obsługa zewnętrznych 

dysków:
FAT16/FAT32/NTFS

Obsługa napisy do filmów: SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

Wyjście video: SD/HD/4k2k Ultra HD

Interface:
Menu w języku polskim, angielskim, 

niemieckim, hiszpańskim, włoskim etc.

LAN: Ethernet: 10/100Mbit, standard RJ-45

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz

Urządzenia wskazujące:

Obsługa myszy, klawiatur poprzez port 

USB, obsługa wskazujących urządzeń 

bezprzewodowych (USB dongle 2,4 GHz)

Specyfikacja:

Deklaracja zgodności:

http://savio.net.pl/images/Do_pobrania/Deklaracja_zgodno%C5%9B
ci_TB-B01_TB-P01.pdf


