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U4A+ Android Mini PC 
Használati útmutató 

 
Bevezetés 
 
Köszönjük, hogy Measy 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.  
 
Bemutatás 
 
A Measy U4A+ a TV-készülék HDMI bemenetére csatlakoztatható termék, amely a TV-készüléket egy 
multifunkciós okos TV-készülékké 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, valamint DLNA szerver, képnéző, játék központ, zenelejátszó, nagy képernyős e-könyv olvasó, 
összefoglalva egy sokoldalú okos TV eszköz. 
 
Jellemzők 

 Android a TV képernyőn – TV „okosító” stick 
 Processzor: Rockchip 3188, Quad-Core Cortex A9 1.6 GHz 
 Integrált Mali-400 3D GPU grafikus proceszor 
 Memória: 4 GB ROM, 1 GB DDR3 RAM 
 HDMI 1.4 csatlakozás, Android 4.2 Jelly Bean operációs rendszer 
 WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, micro SD bővítés 
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Kezelőszervek: 
 

 
 
USB HOST – USB csatlakozó 
POWER – microUSB csatlakozó tápellátáshoz 
HDMI – HDMI csatlakozó 
TF – MicroSD memóriakártya hely 
 
II – A készülék használata  
 
Beüzemelés 
 
1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel micro USB végét a készüléken található micro USB 
csatlakozásba. Az USB másik végét csatlakoztassa a TV USB portjába, vagy egy USB hálózati töltőbe 
(nem tartozék – külön hapható). 
2. Csatlakoztassa a készüléket a HDMI csatlakozással a tv-készülék HDMI csatlakozásához. 
3. Állítsa át a TV-t a arra a HDMI bemenetre, amelyre az eszközt csatlakoztatta. 
4. A készülék automatikusan bekapcsol 
 
Be/kikapcsolás  
A készülék elindítása egyszerű, csupán csatlakoztassa a stick-et a töltőhöz, majd helyezze a TV készülék 
HDMI aljzatába. A készülék automatikusan bekapcsol. Amennyiben később, az Androidban a  gombbal 
kikapcsolja a készüléket, csak a microUSB töltő csatlakozó leválasztása, majd újbli csatlakoztatásával 
tudja a készüléket bekapcsolni. 
 
Kezelés  
A készülék kezelése önmagában nem lehetséges. Ajánljuk hozzá a 2.4G vezeték nélküli billentyűzetet 
és/vagy egeret. A vevőegységet csatlakoztassa az USB portba, és máris teljes értékűen irányíthatja az 
eszközt. Amennyiben cask egeret csatlakoztat, a rendszer automatikusan fel fogja dobni bármilyen 
szövegmezőben a virtuális billentyűzetet, és az egérrel tud ekkor szöveget bevinni.  
Az egér bal gombja az “OK” funkciót, a jobb gombja a “VISSZA” funkciót látja el. 
Ajánljuk a Measy RC11 és RC12 vezeték nélküli Air Mouse-okat, amelyek QWERTY billentyűzetet és G-
szenzoros, vagy érintős egér funkciót is ellátnak, ráadásul mindezt egyetlen eszközben. A távirányítók 
külön vásárolhatók meg. 
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Főképernyő 
 

 
 

 Google kereső indítása  

 Alkalmazás lista megjelenítése 

 Vissza, főképernyő és futó programok gomb 
 
Állapotsor: 
 
A képernyő alsó részében az állapotjelző tartalmazza a Főképernyő ikonját, a Wi-Fi állapotot, a 
hangerőszabályzót, a fuso® ikont, kikapcsoló ikont.  
 

 
 

 
Amenyiben az állapotsor jobb alsó sarkába kattint, a táblagép aktuális állapotát követheti figyelemmel: 
Idő, datum, WiFi csatlakozás, stb. 
 

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 
 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 
 

 
 
 

III - Beállítások 
 

 
 
Megjelenítés beállítása  
A Beállítások menüben válassza a SCREEN menüpontot. A HDMI Mode menüpontban választhatja ki a 
kimeneti felbontást. 
 
1920x1080p-60 FullHD / 60 Hz 
1920x1080p-50 FullHD / 50 Hz 
1280x720p-60 HD / 60 Hz 
1280-720p-50 HD / 50 Hz 
720x576-50 SD / 50 Hz 
720x576-60 SD / 60 Hz 
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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 állapotjelzőn. 
 
Bluetooth / Ethernet beállítása 
 
A Bluetooth bekapcsolásakor a készülék automatikusan elkezdi keresni az elérhető Bluetooth eszközöket. 
Ugyanebben a menüpontban állítható be, hogy a készülék észlelhető legyen-e más készülékek számára 
Bluetooth-on. 
 
Az Ethernet csatlakozás alapértelmezetten inaktív, mivel ehhez egy külön, USB-RJ45 Ethernet csatlakozó 
beszerzése szükséges. 
 
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.  
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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 húzza a főképernyőn egy 
üres helyre és engedje fel a billentyűt.  
 
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. 
 
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. 

 
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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Böngésző 

 
 

 
 
A Böngésző az Internet böngészésére használható. A böngészőben plug-inek 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  a jobb felső sarokban további funkciók megjelenítéséhez. 
 
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. Az első képernyőn a készülék memóriájában és a memóriakártyán található képek és mappák 
jelennek meg albumokba szervezve. 

2. Nyomjon meg egy képet vagy albumot a bélyegképes nézethez. 
3. Nyomjon meg egy fotót annak megjelenítéséhez.  
4. Egy fotó megnézésekor nyomja meg a képernyőt bárhol a funkciósor megjelenítéséhez.   

 
Ikon Művelet 

 Képek megosztása Google / Bluetooth / E-mail-en keresztül 

 Törlés / Diavetítés / Forgatás  balra / Forgatás jobbra / Fotó 
levágása / Fotó részletei / Beállítás mint 

 
 
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 
 
Zene 

 
Nyomja meg a “Zene” feliratot az alkalmazásindító menüben a zenelejátszó elindításához: 
 
Válassza ki a dalt, albumot, előadót vagy listát a zene lejátszásához. A képernyőn található ikonokkal állítsa 
be a lejátszás módját. 
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VI - Termékspecifikáció 
 
Általános 
CPU Quad-core 1,6 GHz RK3188 
Rendszer Android 4.2 
Tárolás 
Memória 1 GB 
Tárolóhely 4 GB 
Külső SD kártya  Micro SD akár 32GB 
Csatlakozás 
WIFI 802.11 b/g/n 
Bluetooth BT v4.0 
Ethernet RJ45 hálózati csatlakozás (opcionális) 
TV-csatlakozás HDMI 
Bevitel Vezeték nélküli 2.4G billentyűzet + egér (nem tartozék) 
USB OTG USB / OTG 2.0  
Méret/Súly/Hőmérséklet 
Méret 97 x 38 x 13 mm 
Súly 32g 
Működési 
hőmérséklet 0℃～40℃  

Tárolási 
hőmérséklet  -20℃～55℃ 

Energia 
Tápellátás USB – MicroUSB 5 V DC / 500 mA 
 
Importőr / Forgalmazó: 
 

 
 
WayteQ Europe Kft. 
1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632  
Fax: (+36-1) 21-73-619 
Email: info@wayteq.eu 
Web: www.wayteq.eu  
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