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   (TVنصب و راه اندازی اندروید باکس )

 . دیحاصل کن نانیاطم  زیپر  یخروج  ر د یاز برق شهر -1

 . دیمطمن شو ی)منبع برق( به برق شهر آداپتوردستگاه ح یاز اتصال صح -2

 .دی از محافظ برق استفاده کن دی کن ی سعدستگاه عمر افزایش  جهت  -3

 .دی باکس متصل کن دیبه اندرو  ح ی( را به صورت صح DCآداپتور)  ش یف -4

 .دی را در محل مورد نظر نصب کن AV  ا ی HDMI ریکابل تصو -5

 . دیحاصل کن نانیاز صحت  و سالمت کابل اطم -6

استقرار   ی برا یباکس ، محل ثابت و مناسب  د یو قبل از روشن کردن اندرو  ریتصوبعد از نصب کابل    -7
 . د یر یدستگاه در نظر بگ

 کند.   یم تیآل فعال د یدستگاه با سرعت ا  دباکس خنک باش  دی اندرو  یریمحل قرار گ اگر  -8

 .دی حاصل کن  نانیخود اطم  شگرینما ایو   ونی ز یتلو  ریاز صحت و سالمت پورت و درگاه تصو -9

 لود شود.  دی عامل اندرو   ستمیتا س دیو منتظر بمان  دی باکس را به برق متصل کن دیاندرو  -10

و از وارد کردن   د یرا قطع نکن برق آداپتور ایعامل هرگز دستگاه را خاموش  ستمیلود س ند یهنگام فرآ-11
 . دیکن یکارت حافظه به دستگاه  خودار

آماده به کار شوند و   ستمیس   یتمام نرم افزارها دیاجازه ده  یکم د یعامل اندرو  ستمیبعد از لود س -12
 . دیسپس شروع به استفاده کن

 .دی استفاده کن ستم یکنترل س  موتیخاموش کردن حتما از ر ا یدستگاه و  ست یجهت ر  -13

مند  ره و ... به  میسیب یماوس ها ا یماوس  و ر ی کنترل ا موت یاز ر   دیتوان یلت در استفاده مجهت سهو-14
 . دیشو

 .دی کن یمرطوب جدا خوددار  یاز قرار دادن در مکان ها -15

 یهاشن یکینصب اپل یبرا یشتر ی ب یبا افزودن کارت حافظه در محل مورد نظر فضا د یتوان ی شما م -16
 .دی خود داشته باش از ین دلخواه و مورد 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 نکات مهم بعد از راه اندازی  
 .دی کن می+( تنظ3:30) رانیرا به وقت ا ستمی و ساعت س خ یتار  ،یمحدوده/منطقه زمان  میتنظ-1

ها و  " << "حساب ماتیخود را به اکانت دستگاه در قسمت "تنظ  لیم  یآدرس و مشخصات اکانت ج  -2
 .)افزودن حساب گوگل(بیافزایید"  ستمیورود به س

3- Google Play Store   دیی فزاایهست اکانت خود را ب از یو اگر ن  دی)فروشگاه گوگل( را باز کن . 

 صورت میپذیرد. TV د یاندرو  ماتیباکس از قسمت تنظ د یزبان دلخواه اندرو  رییتغ -4

 انجام پذیرد  باکس دی اندرو  موریو فر   یخدمات گوگل پل   سیو سرو  عاملستمیس ی روزرسان  به  -5

آن   ی برا یمتفاوت  یباکس ها اسام دیکه البته سازندگان اندرو  Over The Air Update)مثال : برنامه 
 .(دی باکس خود اجرا کن دیرا در اندرو    Update  ای  OTA Updateمانند کنند،ی انتخاب م 

 

   تصویر بر روی تلویزیونروشن نشدن اندروید باکس و نبود 
 

 .دی را چک کن1،2،3،4،5،6،9 یبندها 1موارد ذکرشده در شماره 

 

   آن اتصال عدم دسترسی به اینترنت و قطع 

 . شوید  متصل به یک موبایل تست ازفعال بودن اینترنت اطمینان حاصل کنید،جهت  -1

را انتخاب کنید.در این حالت، -  Network & Internet –فهرست تنظیمات، گزینه شبکه و اینترنت   در   -2
که برای   -SSID-بینید که به هیچ شبکٔه وایرلسی متصل نیستید.این بدان معنی است که بایستی نام می

 ا کنیم.شبکه وایرلس خود در تنظیمات مودم ای دی اس ال یا روتروایرلس انتخاب کردیم را پید

  باید بدانیدو   LAN , WiFi , Hotspotوارد کردن رمز و اتصال اینترنت را به اندروید باکس چک کنید ،  -3
سیم یا با استفاده از کابل به این صورت است  متصل بودن اندروید باکس به اینترنت برای هر دو حالت بی 

برگردید. مستقیمًا در زیر فهرست شبکه به فهرست تنظیمات  -BACK-که، با فشردن کلید بازگشت به قبل  
 Ethernetیا "  ”Connected to Internet“سیم خودتان را که در کنار آن عبارت و اینترنت باید نام شبکه بی

Connectedاین صورت قطعًا اندروید باکس شما به اینترنت متصل  ر شده باشد را ببینید.دداده" نمایش
 شده است. 

 را چک کنید.  1بند  2اره شمر موارد ذکر شده د  -4

 پروکسی را غیر فعال یا حذف کنید.   -5
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 خاموش و روشن شدن تصویر تلویزیون در حین کار  

 . دی را چک کن 4،5،6،7،8،9،10،11،12 یبندها 1موارد ذکر شده در شماره  -1

  یو سپس درگاه  د ی"  شوDisplayسپس وارد "   دیباکس شو د ی" دستگاه اندرو ماتیوارد قسمت " تنظ  -2
داده و تست  رییرا تغ ریتصو شن ی" سپس رزولHDMIمثال " دی را انتخاب کن دی گرفت ریتصو  یکه خروج 

بهتر  جهینت  عداد، اکثرا با کم کردن  ا دی خود انتخاب کن  ونی ز یتلو  یبرا را ر یوضوح تصو  نی، و بهتر  دیکن
 خواهد شد. 

 

 کیشن ها به صورت عمودی  یمشکل چرخش برنامه و نمایش اپل

 " را سرچ کنید. Set Orientationکیشن " ینام  اپل Google Play Storeدر فروشگاه  

کیشن نصب شده را پیدا  یبعد از نصب برنامه وارد "تنظیمات" اندروید باکس شده و "برنامه ها" سپس اپل
 کنید وبعد روی دکمه  "باز کردن" را کلیک کنید. 

 "  انتخاب کنید.ok" را انتخاب و "Landscapeدر اینجا گزینه " 

 و دیگر نیازی به تکرار موارد باال نیست.  شود انجام  هست  نکته : این مراحل فقط یکبار الزم
 

 اندروید باکس  هنگ کردن 

 تواند عدم همخوانی نرم افزارمورد استفاده با النچردستگاه باشد.  علت این مشکل می  - 1

 را بر روی دستگاه نصب کنید. Nova Launcherبرای رفع این مشکل نرم افزار 

دستگاه از شما   Homeبود و با انتخاب کلید  دستگاه دارای دوالنچر خواهد  Nova Launcherپس از نصب 
 ر مورد نظر خود را انتخاب کنید.  خواهد النچمی

 را انتخاب کنید.  Nova Launcherدر این مرحله شما 

 توانید دراین مرحله انتخاب کنید که دستگاه همیشه ازاین النچراستفاده کند.می
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 از تلفن همراه خود به عنوان کنترل از راه دور استفاده کنید 

به یک   Android TVدهد تلفن هوشمند خود را برای هر دستگاه ای وجود دارد که به شما امکان می برنامه
 ریموت تبدیل کنید. 

ه هر دو  شود و تمام آنچه شما نیازدارید این است کنامیده می  Android TV Remote Controlاین برنامه 
 یکسان متصل باشند.  WiFiدستگاه به 

 

 سرعت اندروید باکس و فضای ذخیره سازی کاهش یافتن 

ها، خودکار برنامه  اگر اندروید باکس شما محدودیت حافظه داشته باشد، ممکن است با به روز رسانی 
 یابد.کاهش می فضای ذخیره سازی آن بیشتر اشغال شود که به تبع آن سرعت و کارکرد دستگاه 

غیرفعال کنید و   برای جلوگیری از به روزرسانی یا نصب برنامه ناخواسته، بهتر است به روزرسانی خودکار را 
 های خاص اجازه دهید این کار را انجام دهند.فقط به برنامه

شوید و به تنظیمات آن بروید سپس گزینه   Google Play Storeبرای این کار، باید وارد برنامه  
automatic update of applications  .را غیر فعال کنید 

 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه   

Android TV   به شما امکان می دهد دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید دقیقًا مانند زمانی که آن را
 خریداری کردید. 

را فعال کنید. سپس تمام   Restore factory dataبرای این کار باید به تنظیمات دستگاه بروید و گزینه   
 اید، حذف خواهند شد.ها و تغییراتی که ایجاد کردهبرنامه

 

 ریست کردن اینترنت 

صال اگر با موارد ذکرشده در قسمت های قبل مشکل برطرف نشد این امکان وجود دارد که ایراد در ات
 اینترنت شما موجب پخش نشدن ویدیو ها شده باشد.

 برای حل مشکل پخش نشدن فیلم در اینترنت یک بار گوشی خود را خاموش کنید.  

 سپس اتصال مودم اینترنت خود را قطع کنید و مدتی  صبر کنید.

 شود.پس از چند لحظه مجددا مودم خود را وصل کنید و منتظر شوید تا چراغ اینترنت آن روشن  

 سپس گوشی خود را روشن کنید و به اینترنت متصل شوید.    
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 مشکل اجرا نشدن فیلم   

 استاندارد نبودن فرمت فایل ویدئویی شما  -1

 کدک نامعتبر در فایل شما -2

که امکان پخش آن فعال بر روی  اندروید باکس ها نیست ) ممکن است در    x265استفاده از کدک    -3
 ساپورت شده باشد (  x265اندروید باکس های جدیدتر 

فرمت غیرقابل پخش توسط  اندروید باکس شما ) بر روی  اندروید باکس های قدیمی تر امکان پخش    -4
 بعضی فرمت ها حتی در صورت استاندارد بودن هم نیست ( 

 x264یا   x265ی  کدک  هر با …و  mp4  ،avi ،movاز شما می توانید فایل مورد نظرخود را با هرفرمتی اعم -5
 با کدک استاندارد کانورت یا تبدیل نمایید .    mp4به فرمت استاندارد  

مراجعه نرم افزار پخش فیلم )مولتی مدیا( را بروزکنید، برای اینکار به گوگل پلی استور یا کافه بازار  -6
 کنید. 

 

 نمایش تصویر موبایل بر روی تلویزیون 

 باکس نصب شده است. دیاندرو  ی فرض بر رو ش یدر نظر گرفته شده که به صورت پ یا ژهی نرم افزار و 

نام دستگاه   جستجوی  با سپس  و  کرده باز را ”Miracast-Receiver“باکس نرم افزار  د یاندرو   یابتدا بر رو  
 .دنمایی  برقرار را ارتباط خود همراه تلفن ”Mirorring“به کمک بخش 

را   یتکنولوژ  نیها ا لی موبا یشما باشد. برخ  ل یموبا یدر گوش دی )بازتاب(  حتما با Miracast تی: قابل نکته
 کنند.  یساپورت نم

   .دیفعال استفاده نکن VPN ا یو  یاز پروکس باکس د یهنگام اتصال  به اندرو  دی کن توجه
 

 

 

 

 
 قطع شدن ارتباط بلوتوث یا شنیده شدن صدای نویز   

متصل از محدوده خارج شود،هدست شما   هوشمند  یکه گوش یکه اتصال قطع شود، مثاًل زمان  یدر صورت 
 .دهدی اتصال مجدد انجام م یتالش برا یبه طور خودکار تعداد
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اتصال مجدد استفاده  یبه تالش برا یجانب   لهیاجبار وس ی برا  یدی ازهر کل د یتوانیحالت رخ داد، م  نیاگر ا  
 . دیاتصال مجدد دو دستگاه استفاده کن یبرا NFCاز  د یتوانی م ای  دیکن

به   کری اسپ  ا یهدفون  ا ی یممکن هست هنزفر یزفردباکس به هن دیاوقات در اتصال  بلوتوث اندرو  یگاه 
 (یشدن باتر  فیضع ا یو   نهیطور خودکار خاموش شود.)جهت مصرف به

 
با آن را    یباشد، بهتر است فاصله گوش  دهیهدست صدمه ند یداخل  یاگر مدارها ز ینو یکاهش صدا جهت

 .دی تا حد امکان کاهش ده

 

 های بلوتوثی  مشکل تاخیر صدا در هدفون 

 چک شود یریو تصو  یصوت   لیفا یهاکدک  -1

متر باشد تا  10ریست فاصله ز ابلوتوث صدا)پخش کننده صدا( ، بهتر  رندهیدستگاه با گ اد یفاصله ز  -2
 . دیرا داشته باش یرو بهره  نیبهتر 

 جفت شده ی ها ستمیهماهنگ نبودن نسخه بلوتوث س  -3

ناخواسته   ی فرکانس یهاگنال یاطراف دستگاه که ممکن هست ، س طی(محگنالیتداخل امواج )تداخل س -4
. مثال ماوس کنندی ها را مختل مبلوتوث را ربوده و ارسال آن  یهامنبع و هدفون  نیدرست ب گنالیکه س

  یکه به نوع  ییهاو در کل گجت  ی خانگ  ل یانواع مشابه وسا ر ی، هات اسپات، ساWiFiاتصال  م،یسیب 
 .شودی.با خاموش کردن و فاصله گرفتن مشکل حل مکنندیم د ایجا  ییویفرکانس راد

 ی و اتصال دوباره هندزفر  یجداساز  -5

بلوتوث و جدا کردن و خاموش  ماتیحل مشکل، لغو جفت در قسمت تنظ یروش راهکار برا نیتر ساده
 باکس است.  دیبلوتوث به اندرو  یها و بلندگوهاکردن هر دو بلوتوث و اتصال مجدد هدفون 

 .کندی م دا یصدا بهبود پ ت یفیو ک میروش اتصال کند را تنظ نیدر ا  

 . شوندی حذف م ی شده قبل جفت یهابا اتصال دوباره هدفون، همه دستگاه  
 

 
 

 

 اندروید باکس را به اینترنت گوشی متصل کنیم 

توان   ی م یهستند و با استفاده از هات اسپات گوش  ی فا یوا  میس ی اتصال ب  ی باکس ها دارا دی اندرو 
 باکس به اشتراک گذاشت و از آن استفاده کرد.  دی اندرو  ی را برا ی گوش نترنتیا
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فعال   Hotspotو  د یرا انتخاب کن -  Network & Internet –  نترنتیشبکه و ا نهیگز  مات، یفهرست تنظ در  لذا
و کوچک و بزرگ بودن حروف دقت   یسی و انگل یرمز هست حتما به فارس یاگر حاو  میکنیرا انتخاب م

 . دیکن
 

 ارسال و دریافت فایل موسیقی و فیلم ... از طریق بلوتوث  

 .دی خود را روشن کن ل یبلوتوث  موبا -1

و سپس    --"   settings"--  "Device Preferenes" مات یباکس وارد قسمت  تنظ دی اندرو  یاز رو -2
 .دی و  بلوتوث را روشن کن دی " شوBluetoothبلوتوث"

 تا جفت شود. د یخود را انتخاب کن لی موبا ی"را انتخاب و گوشpaired devicesقسمت " نیاز هم -3

 . دی " استفاده کنRenamباکس  از " دینام اسم بلوتوث اندرو  رییتغ  یبرا -4
 

 ریست کردن دستگاه به صورت سخت افزاری  

 دستگاه را خاموش و آداپتور را از برق جدا کنید. -1

 یک گیر کاغذی  یا یک میله و یا سوزن  کوچک  آماده کنید  -2

ریست اول گیره کاغذی را داخل سوارخ  کنار خروجی صدای اوپتیکال یک سوراخ ریز وجود دارد ، جهت  -3
 حس شود  ر کرده طوری که با فشار آن دکمه زی

همین طور که دکمه ریست دستگاه را می فشارید همزمان آداپتور را به برق متصل کنید ، چند ثانیه  -4
 بعد  آن را رها کنید و دستگاه آماده راه اندازی مجدد می شود 

 شود  یم  فرایند ریست تمامی اطالعات دستگاه پاکنکته :  بعد از اتمام 

 

 

 

 


