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Bevezetés
Köszönjük, hogy fuso® TV by WayteQ terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati
utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma
megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb
információkért!

I - Kezdeti lépések
Biztonsági figyelmeztetések
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel
csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket víz
közelében. Ne bontsa meg a készüléket. Nincs a vásárló által
üzemeltetendő alkatrész a készülék belsejében. A készülék megbontásával
a garancia érvényét veszíti.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő
érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni,
illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen
figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter
használata érvényteleníti a garanciát.

4

Bemutatás
A fuso® TV by WayteQ a TV-készülék HDMI csatlakozására
csatlakoztatható termék, amely a TV-készüléket egy multifunkciós okos TVkészülékké változtatja. Forradalmi változást hoz a TV-s szórakoztatás
területén. Ezen felül a készülék egy Android HD médialejátszó, mini Android
PC, IPTV-s Set-top box, otthoni média központ & NAS, valamint DLNA
szerver, képnéző, játék központ, zenelejátszó, nagy képernyős e-könyv
olvasó, összefoglalva egy sokoldalú okos TV eszköz.

Jellemzők
ARM Cortex™-A9 Dual Core CPU, 1,5 GHz
1GB DDR3 ROM
Beépített 802.11b/g/n Wi-Fi Modul
HDMI 1.4a csatlakozás
2.4G vezeték nélküli távvezérlő
USB vagy 2.4G vezeték nélküli egér és billentyűzet kezelés támogatása
Akár Full HD 1080P video kódolás támogatása.
Google Play Áruház
Google Chrome böngésző
Támogatott video formátumok: Mpeg 1/2/4, H.264, VC-1, WMV, AVI, MKV,
MOV.
Ébresztő, Alkalmazás-telepítő, Böngésző, Számológép, Naptár, Óra, Email,
File tallózó, Galéria, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb
Fotónéző, Zene és videolejátszás
Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely
4GB beépített memória
USB 2.0 (OTG) csatlakozási lehetőség USB meghajtókhoz
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1 HDMI csatlakozás
2 Infravezérlő csatlakozás
3 Micro USB csatlakozás (adapter, pendrive, HDD, stb)
4 USB csatlakozás (távvezérlő, egér, billentyűzet miniadapterrel, pendrive,
HDD, stb)
5 Micro SD kártya hely
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Távvezérlő
1 Be/kikapcsolás
2 Némítás
3 Főképernyő
4 Hangerő +
5 Hangerő 6 Vissza

7 Értesítések
8 Menü
9 OK
10 Nagyítás
11 Kicsinyítés
12 Micro USB

Megjegyzés:
A
képernyőn
látható
kurzor
mozgatásához
mozgassa
a
távvezérlőt.
A
kívánt
elem
használatához nyomja meg az OK
gombot, amint a kurzort a kívánt elem
fölé helyezte. Ha a kurzor eltűnik a
képernyőről nyomja meg az OK
gombot! Ha a távvezérlőn a LED
lámpa nem világít az azt jelenti, hogy
az
akkumulátor
lemerült.
Csatlakoztassa a mikro USB kábelt
az akkumulátor feltöltéséhez. Töltés
közben a LED pirosan fog világítani.
Ha nem tudja használni a távvezérlőt,
ellenőrizze az alábbiakat:
Nyomja meg a Némítás (2) és a
Kicsinyítés (11) gombokat egyszerre
3 másodpercig. A LED gyorsan
villogni fog, majd lassan villog háromszor 15 másodpercen belül. Ez a
sikeres beállítást jelzi.
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A doboz tartalma
fuso® TV by WayteQ készülék
Hálózati adapter (5V/1,5A)
USB kábel az adapterhez és külső meghajtó csatlakoztatásához
Távvezérlő, USB adapter a távvezérlőhöz
Infrakábel, HDMI toldó
Használati útmutató

II – A készülék használata
Beüzemelés
1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel micro USB végét a készüléken
található micro USB csatlakozásba (3, DC). Az USB másik végét
csatlakoztassa a hálózati adapterbe.
2. Csatlakoztassa az infrakábelt a készülék infra csatlakozásához (2, IR).
3. Csatlakoztassa az USB adaptert a készülék USB csatlakozásához (4).
4. Csatlakoztassa a készüléket a HDMI csatlakozással (1) vagy a mellékelt
HDMI toldó segítségével a tv-készülék HDMI csatlakozásához.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzatba.

Be/kikapcsolás
A készülék elindítása egyszerű, csak kövesse az alábbi néhány lépést:
A bekapcsoláshoz nyomja meg a távvezérlő bekapcsoló gombját. Várjon
néhány percet, amíg az operációs rendszer betöltődik.
A kikapcsoláshoz nyomja meg a távvezérlő kikapcsoló gombját. A készülék
újraindításához vagy készenéltbe kapcsolásához irányítsa a kurzort az
állapotjelző sávon a készenlét ikonra ( ) és nyomja meg az OK gombot! A
megjelenő ablakon válassza az OK gombot a készenléthez vagy
újraindításhoz, a Mégsem gombot a visszalépéshez. Amennyiben a
készüléket a távvezérlő be/kikapcsoló gombjával kapcsolja be vagy ki,
akkor irányítsa a távvezérlőt az infravevő felé.
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Első lépések
A készülék első bekapcsolásakor a beállítást segítő varázsló jelenik meg.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!
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Kezelés
A készülék főképernyője 5 részből áll. Ezek közötti váltáshoz állítsa a
kurzort egy üres területre, nyomja meg és tartsa nyomva az OK gombot és
húzza el a kurzort jobb vagy bal irányba.
Minden alkalmazás megjelenítéséhez vigye a kurzort a
ikonra és
nyomja meg az OK gombot.
A képernyőtartalmak mozgatásához nyomja meg és tartsa nyomva az OK
gombot a megfelelő elemen és húzza a kurzort a kívánt helyre.

Főképernyő

Google kereső indítása
Alkalmazás lista megjelenítése.
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Alkalmazás lista
Az alábbi ábrán egy tipikus alkalmazás lista látható. Egy ikon egy
alkalmazást jelent, melyet az ikon megérintésével lehet elindítani.
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Állapotjelző
A képernyő alsó részében az állapotjelző tartalmazza a Főképernyő ikonját,
a Wi-Fi állapotot, a hangerőszabályzót, a fuso® ikont, kikapcsoló ikont.

Ikon
/

Művelet
Bármelyik képernyőn az ikon megérintése után
visszalép az előző képernyőre vagy kilép az
alkalmazásból.
Minden képernyőről visszalép a Főképernyőre
Az éppen futó alkalmazások bélyegképes nézetét
jeleníti meg. Az alkalmazás megnyitásához nyomja meg
a bélyegképet. A listából történő eltávolításhoz húzza a
bélyegképet jobbra vagy balra.
Készenlét és újraindítás
fuso® indítása
Aktuális idő
Wi-Fi kapcsolat és jelerősség
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Virtuális billentyűzet
A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli
mező esetén, ha a kurzort a mezőre állítja és megnyomja az OK gombot. A
billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában
jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha a távvezérlőn a
kívánt pozíciónál megnyomja az OK gombot. Más nyelvű billentyűzethez
tartsa nyomva meg a
ikont. A megjelenő menüben kiválaszthatja
a ”Beviteli mód”-ot
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III - Beállítások
Megjelenítés beállítása
A Beállítások menüben válassza a Megjelenítés menüpontot. A Kimeneti
mód menüpontban beállíthatja a megfelelő felbontást (a gyári alapérték a
720p) vagy választhatja a HDMI automatikus kimeneti módot (gyári
alapbeállítás). A Képernyő pozíció beállításakor a képernyőn megjelenő
nyilakkal állítsa be a megfelelő helyzetet.
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Wi-Fi kapcsolat beállítása

Lépjen be a Beállítások  Vezeték nélküli és egyéb hálózatok  Wi-Fi
menüpontban, majd húzza a Wi-fi kapcsolót BE állapotba.

Normál esetben a készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat (AP). Ha
ez nem történne meg, nyomja meg a Keresés gombot (jobb felső sarok) az
elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához nyomja
meg a kívánt pontot. Ha védett hálózatot választ ki, a rendszer megkérdezi
a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a
kódot. Végül nyomja meg a ”Csatlakozás” gombot a kapcsolat
létrehozásához.
A csatlakozás létrejötte után a Wi-Fi csatlakoztatott állapotát jelző
ikon
jelenik meg az állapotjelző.
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Dátum és idő beállítása

A Beállítások  Dátum és idő menüpontjában nyithatja meg a dátum/idő
beállítás képernyőjét. Válassza ki a megfelelő időzónát. Ha a készülék
csatlakoztatva van az Internethez, akkor jelölje be az ”Automatikus” jelölő
négyzetet az idő automatikus beállításához. Ha a készülék nincs
csatlakoztatva az Internethez, akkor vegye vissza a bejelölést a kézzel
történő ideiglenes beállításhoz. Mielőtt kilépne a képernyőből, jelölje be újra
az ”Automatikus” opciót. Így amikor legközelebb csatlakozik az Internethez
az idő automatikusan be lesz állítva.

Ikonok és modulok elhelyezése a főképernyőre
A gyakran használt alkalmazások / modulok könnyebb eléréséhez
parancsikon készíthető az alkalmazáshoz / modulokhoz a főképernyőre. Így
nem kell a sok alkalmazás között keresnie a menüben.
Ikonok elhelyezése
Tartsa nyomva a menüben az alkalmazás ikonját mindaddig, míg az
nagyobb nem lesz és a háttér a főképernyőre vált. Húzza a nagyobb ikont
egy üres helyre és a megfelelő helyen engedje fel az ujját.
Modulok elhelyezése a főképernyőn
A modul egy kis alkalmazás. Telepítés után a modulok között lesz
megtalálható.
Modul elhelyezése a főképernyőn: nyomja meg és tartsa úgy a modult,
majd húzz a főképernyőn egy üres helyre és engedje fel az ujját.
Modul / ikon eltávolítása: Nyomja meg és tartsa úgy az ikont / modult a
főképernyőn és húzza az Eltávolítás ikonra.
* Ha nincs elegendő hely az ikon / modul elhelyezéséhez az ikon / modul
nem kerül rá a főképernyőre.
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Háttér megváltoztatása
Nyomja meg a Főképernyő üres területét, amíg ”Háttérkép kiválasztása”
menü meg nem jelenik. Itt kiválaszthatja a háttérképet az alábbi
helyekről: ”Galéria” / ”Élő háttér” / ”Hátterek”.

Mappák használata

Az alkalmazásokat mappákba szervezheti. Ehhez húzza az egyik ikont a
másik fölé a főképernyőn. A mappákkal a következőket teheti:
Megnyitás egyszerű érintéssel.
Átnevezés a mappa nevének érintésével.
Áthelyezés a főképernyők között: Érintés, megtartás és áthúzás.
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E-mail beállítása

A legtöbb E-mail fiókot néhány egyszerű lépésben beállíthatja. A
legnépszerűbb e-mail szolgáltatáshoz a készülék automatikusan megadja a
beállításokat.
1. Ellenőrizze, hogy Internet csatlakozás létre van-e hozva!
2. Indítsa el az E-mail alkalmazást és adja meg az E-mail címet és jelszót,
majd nyomja meg a ”Következő” gombot.
3. Adjon egy nevet a fióknak és kattintson a ”Kész” gombra. Az üzenetek
automatikusan letöltődnek.
Ikon

Művelet
Új üzenet írása
A beérkezett üzenetek keresése
Frissítés
Nyomja meg a fiók beállításához. A fiók eltávolításához tartsa
kattintson a ”Fiók eltávolítása” menüpontra.
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Naptár beállítása

A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos
eseményt sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét, hónap
és napirend szerint a bal felső sarokban található ikonokkal.
A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:
1. Indítsa el a Naptár alkalmazást a Gmail felület megnyitásához, majd
lépjen be a Gmail fiókjába a név és a jelszó megadásával, majd kattintson
a ”Következő” gombra. Ha még nincs Gmail fiókja hozzon létre újat
a ”Létrehozás” gombra kattintva.
2. Változtassa meg a szerver nevét ”gmail.com”-ról ”m.google.com”-ra,
majd kattintson a ”Következő” gombra.
3. Nyomja meg a kívánt dátumot a naptár használatának megkezdéséhez.
Ikonok a felső sávban.
Ikon

Művelet
Bejegyzések megjelenítési módjának változtatása:
nap/hét/hónap/napirend szerint
Mai napra vonatkozó bejegyzések megtekintése
Új bejegyzés létrehozása
További lehetőségek: Frissítés / Keresés / Beállítások
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Külső alkalmazások telepítése

Az APK telepítő használatával tud telepíteni alkalmazást (apk kiterjesztésű
file) a rendszerbe.
1. A ”Beállítások” menüben engedélyezze külső alkalmazások telepítését.
Beállítások  Biztonság  Ismeretlen források, jelölje be a négyzetet.
2. Másolja az alkalmazást a micro SD kártyára a belső memóriába, vagy
USB eszközre.
3. Indítsa el az ApkInstaller alkalmazást az alkalmazás menüből. Válassza
az Install (Telepítés) menügombot és tallóza ki a telepítőcsomag helyét
(Belső memória – Internal memory, Memóriakártya – TF Card vagy USB
eszköz – USB Memory). Keresse ki a listából a kívánt alkalmazást és
nyomja meg. A telepítési folyamat elindul. Kövesse a képernyő megjelenő
utasításokat a telepítés befejezéséhez.
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IV – Alkalmazások
fuso

®

Belépés, regisztráció
Az applikáció használatához regisztráció szükséges. Regisztrálni a belépési
képernyőn a “Regisztráció” gombra kattintva lehet, vagy a
http://www.fuso.tv/ “Regisztráció” menüpontja alatt. A kitöltendő adatok;
(valódi)név, felhasználónév, jelszó, és az e-mail cím. A teljes körű és
zavartalan felhasználói élmény elérése érdekében valós adatok megadása
szükséges.
Regisztráció után, a megadott felhasználónevünkkel és jelszavunkkal
tudunk belépni az applikációba. A belépési képernyőn az “Adatok mentése”
négyzetet bejelölve a felhasználónevünk és jelszavunk mentésre kerül, így
a fuso® következő indításakor már nem szükséges azokat megadnunk. Az
“Automatikus
bejelentkezés” négyzetet
bejelölve
az applikáció
automatikusan bejelentkezteti a felhasználót minden további indításkor.
Főképernyő
Belépés után a fuso® főképernyőjét látjuk, baloldalon a menüsávval, jobbra
tőle két oszlopot, az egyes tartalmak előnézeti képeivel. A menüből három
főkategóriára bontva érhetjük el a tartalmakat; a „Nézd” menüpont alatt
videó csatornákat találunk, műsorokkal, filmekkel, sorozatokkal. A
„Hallgasd” menüpontból a „Grooveshark” zenetárából zenéket érhetünk el,
vagy hallgathatunk online rádiót. Az „Olvasd” menüpontban hírcsatornák
cikkeit olvashatjuk.
A menüben a fuso® ikonjára kattintva, a program tartalmakat ajánl a
személyes tartalomfogyasztási szokásainknak megfelelően (minél több
tartalmat tekintünk meg, annál pontosabbak lesznek az ajánlások).
Keresés a fuso®-ban
A menüsáv felső részén találjuk a keresőmezőt, mellyel kereshetünk a
fuso® tartalmai között. A keresés automatikusan egy tartalom típusra
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szűkül, attól függően, hogy mely menüpont van aktuálisan megnyitva; pl.:
ha ez a „Nézd” menüpont, akkor a keresés videó találatokat fog
eredményezni.
Tartalmak megtekintése, kezelése
A tartalmak a megnyitása a főképernyőről, a megnézni kívánt tartalom
előnézeti képére való kattintással indul.
Videó tartalom indításakor a fuso® teljes képernyős videó lejátszó
felülete jelenik meg. Baloldalon a videó címe alatt a „Több info”-ra
kattintva bővebb információt kapunk az aktuálisan játszott videóról.
Alatta a lejátszás vezérlő gombok; rew (visszatekerés), play/pause
(lejátszás/pillanatmegállítás), ffww(előretekerés), stop(megállítás),
valamint az ismétlés ki/be-kapcsolása érhető el. Amikor egy videó
lejátszás véget ér, a képernyő felső és alsó sávjával válthatunk az
előző / következő videóra.
Zene tartalom indításakor a menüsáv tetején megjelenik a minilejátszó, a play/pause és stop gombokkal. A lejátszási felületre
kattintva a teljes képernyős lejátszó jelenik meg, további funkciókkal
és lejátszási listával.
Hír tartalom megnyitásakor az olvasó képernyő jelenik meg, mely a
képernyő bal és jobb oldalán lapozható, ha a cikk több oldalas. A
képernyő felső és alsó sávjával az előző/következő cikk nyitható
meg az olvasóban.
A videó- és zenelejátszóból, valamint az olvasóból a „back” gombbal lehet
visszalépni a főképernyőre.
Színes ikonok
Az egyes tartalmak képernyőin lévő színes ikonokkal, az adott tartalommal
kapcsolatos lehetőségek érhetők el.
Piros ikon „Mentés/Törlés”: elmenti az adott tartalmat, videó esetén a
„Mentett videók” mappába, mely a főmenü „Nézd” menüpontjából érhető el,
zene esetén a főmenü „Hallgasd” „Mentett zenék” menüpontjából. Ha a
tartalom már mentve volt korábban, akkor a piros csillag ikonnal a törlés
funkció érhető el.
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Zöld ikon „Hasonló”: a program visszalép a főképernyőre, és a jobb
oldali oszlopban megjeleníti a nézett videóhoz hasonló videókat, vagy a
hallgatott zenéhez hasonló zenéket.
Kék ikon „Megoszt”: az adott tartalmat megosztja a facebook-on, ha a
fuso® felhasználói fiókunk össze van kapcsolva a facebook
felhasználónkkal. További információk a http://fuso.tv/ „FB összekapcsolás”
menüpontjában.
Ha többet szeretne megtudni a fuso® -ról, látogasson el weboldalunkra:
www.fuso.tv

Óra

Nyomja meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A
érintésével beállíthatja az ébresztés paramétereit.
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ikon

Böngésző

A Böngésző az Internet böngészésére használható. A böngészőben pluginek segítségével videokat nézhet, letölthet tartalmakat, zenét hallgathat,
stb.
1. Nyomja meg a szövegbeviteli mezőt (a címsorban) a billentyűzet
megjelenítéséhez, majd írja be a webcímet és nyomja meg az ”Ugrás”
gombot.
2. Hasonló korábban nézett weboldal vagy keresett kulcsszó megjelenik a
címmező alatt. Ha a kívánt weboldal megjelenik a listában, nyomja meg
annak megjelenítéséhez.
3. Dupla nyomással nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt. A képernyő
húzással mozgatható.
Nyomja meg a menü gombot
megjelenítéséhez.

a jobb felső sarokban további funkciók
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Számológép
Használja a számgombokat és szimbólumokat matematikai műveletek
elvégzéséhez.

Letöltések
A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb
elemek a memóriakártyán lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással
megnézheti, újra megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.
Nyomjon meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.
Nyomjon meg egy elemet, amelyet szeretne megosztani és érintse meg a
ikont a megosztási mód kiválasztásához.
Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd nyomja meg a törlés ikont. Az elem
törlődni fog a memóriakártyáról.
A Letöltés ablakban nyomja meg a Méret szerint vagy a Dátum szerint
feliratokat a megfelelő sorrend megjelenítéséhez.
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Galéria
Nyomja meg a Galéria ikont az alkalmazásindító menüben.
1.

2.
3.
4.
Ikon

Az első képernyőn a készülék memóriájában és a
memóriakártyán található képek és mappák jelennek meg
albumokba szervezve.
Nyomjon meg egy képet vagy albumot a bélyegképes nézethez.
Nyomjon meg egy fotót annak megjelenítéséhez.
Egy fotó megnézésekor nyomja meg a képernyőt bárhol a
funkciósor megjelenítéséhez.
Művelet
Képek megosztása Google / Bluetooth / E-mail-en keresztül
Törlés / Diavetítés / Forgatás balra / Forgatás jobbra / Fotó
levágása / Fotó részletei / Beállítás mint
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Zene

Nyomja meg a “Zene” feliratot az alkalmazásindító menüben az alábbi
képernyő megjelenítéséhez:

Válassza ki a dalt, albumot, előadót vagy listát a zene lejátszásához. A
képernyőn található ikonokkal állítsa be a lejátszás módját.
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Video lejátszó

1. Érintse meg a “Video Player” feliratot az alkalmazás indító menüben.
2. Keresse ki a beépített memóriából vagy a micro SD kártyátról a
lejátszani kívánt videot.
3. Érintse meg a video file-t a lejátszás indításához.
4. Video lejátszásakor érintse meg bárhol a videot a vezérlősor
megjelenítéséhez.
A kék sáv húzásával kereshet a videoban előre vagy hátra.
Ikon

/

Művelet
Vissza a mappákhoz
Előző video
Gyors hátrakeresés
Lejátszás / Szünet
Gyors előre keresés
Következő video
További lehetőségek

További lehetőségek:
Vissza: az előző menübe
Lejátszás folytatása: Be, Ki
Lejátszási mód: Összes ismétlése, Egy ismétlése
Audio sáv kiválasztása
Felirat kiválasztása
Megjelenési mód: Normál, Teljes képernyő, 4:3, 16:9
Információ a videoról
3D mód: Ki, Auto, L/R, B/T
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Fájlkezelő

Az alkalmazás indító menüben érintse meg a ”Fájlkezelő” ikont és válassza
ki, hogy a beépített memóriát (Helyi lemez) vagy a memóriakártyát (SD
kártya) kívánja használni.
Ikonok a File kezelőben
Vissza az eszközválasztó menübe
Többszörös kijelölés / megnyitás
File szerkesztés: Kivágás / Másolás / Beillesztés / Törlés
File rendezés: Név / Dátum / Méret szerint
Vissza
Bélyegképes és lista nézet közötti váltás
Súgó
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VI - Termékspecifikáció
Általános
CPU

Dual-core Cortex-A9 1,5 GHz

Rendszer

Android 4.1.2

Tárolás
Memória

1 GB

Tárolóhely

4 GB

Külső SD kártya

Micro SD akár 32GB

Csatlakozás
WIFI

802.11 b/g/n

TV-csatlakozás

HDMI

USB OTG

USB / OTG 2.0

Távvezérléshez

Infravörös

Méret/Súly/Hőmérséklet
Méret

76 x 30 x 11 mm

Súly

33g

Működési hőmérséklet 0℃～40℃
Tárolási hőmérséklet

-20℃～55℃

Energia
Hálózati adapter

100Vac~240Vac,0.5A, 50Hz-60Hz, 5V/1,5A
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