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Witaj w świecie Newline. 

Dziękujemy za wybór minikomputera Newline Android X10D. Zalecamy zapoznanie się z 

treścią instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. 
 

 

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm 

warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi 

być w stanie odbierać doprowadzane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować 

nieprawidłowe działanie. 

UWAGA 1: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem spełniania założeń limitów 

dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu 

zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji 

mieszkaniowej. To urządzenie ma wiele zastosowań, może emitować energię częstotliwości 

radiowych i, jeśli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe 

zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie istnieje jednak gwarancja, że podobne zakłócenia nie będą 

występowały w przypadku poszczególnych instalacji. W razie powodowania przez sprzęt zakłóceń 

w odbiorze stacji radiowych i telewizyjnych – co można ustalić podczas operacji włączania i 

wyłączania sprzętu – użytkownik powinien dokonać próby wyeliminowania zakłóceń dokonując 

jedną lub kilka spośród niżej wymienionych czynności: 
⚫ Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej. 

⚫ Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 

⚫ Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się w innym obwodzie 

niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

⚫ Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem sprzętu RTV. 

 

UWAGA 2: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji 

urządzenia. 
 

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać razem ze 

zwykłymi śmieciami. Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddawać do wyznaczonego punktu 

zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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  Informacje dotyczące 
tego dokumentu 

 
 

 

W niniejszym dokumencie opisano instrukcje, uwagi i funkcje urządzenia. W treści 

instrukcji zastosowano symbole do oznaczenia czynności wymagających szczególnej 

uwagi. Są to: 

 
 

 Dodatkowe informacje uzupełniające główny 

tekst opisujący operację. 

 
 Wskazówki dotyczące obsługi. 

 

 
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, 

która jeśli się jej nie uniknie, może 

spowodować utratę danych, uszkodzenie 

urządzenia lub pogorszenie jego działania, lub 

nieprzewidziane rezultaty. 
 

OSTRZEŻENIE 

Oznacza zagrożenie, z którym wiąże się 
ryzyko, które może doprowadzić do śmierci lub 

obrażeń ciała. 
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  Instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa 

 
 

 

Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zapoznanie się z poniższymi zalecaniami przed 

rozpoczęciem korzystania z produktu. Nieprawidłowa obsługa urządzenia grozi poważnymi 

obrażeniami ciała lub szkodami materialnymi. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. 

 
OSTRZEŻENI

E 
 

 

W przypadku poważnych awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od 

zasilania. 

Poważne awarie obejmują następujące sytuacje: 

⚫ Z urządzenia wydostaje się dym, nietypowy zapach lub dźwięk. 

⚫ Brak obrazu lub dźwięku albo nieprawidłowy wygląd obrazu. 

Po wystąpieniu dowolnej z ww. sytuacji należy przerwać korzystanie z 

urządzenia. Natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z 

wykwalifikowaną osobą w celu rozwiązywania problemów. 
 

 

Nie wolno wlewać płynów do urządzenia, ani dopuszczać do zetknięcia 

elementów metalowych ani żadnych przedmiotów palnych z urządzeniem. 

⚫ W razie przedostania się płynu lub przedmiotu metalowego do wnętrza 
urządzenia, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i 

skontaktować się z serwisantem w celu uzyskania porady. 

⚫ Należy zwrócić uwagę na zachowanie dzieci znajdujących się w pobliżu 

urządzenia. 

Postawić urządzenie na stabilnej powierzchni. 

Przykłady niestabilnej powierzchni obejmują, m.in. pochyłe, chybotliwe 

podstawki, blat biurka lub podkładkę, które mogłyby spowodować 
przewrócenie i uszkodzenie urządzenia. 

 

 

Nie zdejmować samowolnie osłony ani nie wymieniać podzespołów urządzenia. 

Wewnątrz znajdują się podzespoły pod wysokim napięciem. Po zdjęciu osłony 

użytkownikowi zagraża wysokie napięcie, porażenie prądem elektrycznym itp. 

niebezpieczeństwa. 

W razie potrzeby przeprowadzenia kontroli, regulacji lub utrzymania należy 
skontaktować się z miejscowym dystrybutorem. 
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Stosować odpowiedni zasilacz. 

⚫ Aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem, nie używać żadnych kabli ani 

zasilaczy AC innych niż dostarczone z produktem. 

⚫ Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego lub zasilacza z gniazda 

sieciowego w razie dłuższego nieużywania urządzenia. 

Regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z wtyczki przewodu zasilającego. 
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OSTRZEŻENI

E 
 ⚫ Czyszczenie urządzenia podłączonego do zasilania grozi pożarem lub 

porażeniem prądem elektrycznym. 

⚫ Przed rozpoczęciem czyszczenia suchą ściereczką wyciągnąć wtyczkę 

przewodu zasilającego lub zasilacza. 
 

 

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. 

⚫ Nie wolno stawiać na urządzeniu przedmiotów, takich jak pojemniki z płynami, 

jak np. wazony, kosmetyki lub leki w płynie. 

⚫ Rozlanie wody lub płynu na urządzenie grozi zwarciem, co z kolei może 

spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 

 

Nie należy instalować urządzenia w niewłaściwym miejscu. 

⚫ Są to m.in. miejsca wilgotne, jak np. łazienki, umywalnie, okna lub miejsca na 

zewnątrz pomieszczeń narażone na deszcz, śnieg itp. trudne warunki 

pogodowe. Unikać instalacji w miejscach występowania gorących oparów. 

Ekstremalne warunki otoczenia mogą powodować usterki produktu lub 

porażenie prądem. 

⚫ Nie wolno stawiać nieosłoniętych źródeł ognia, jak np. zapalona świeczka, na 

urządzeniu. 
 

 

Wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego podczas burzy. 

⚫ Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie dotykać urządzenia podczas 

burzy z piorunami. 

⚫ Urządzenia dostarczające napięcie na poziomie zagrażającym obrażeniami osób 

należy montować lub stawiać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
 

 

Nie dotykać kabla zasilającego ani zasilacza mokrymi rękami. 
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NIEBEZPIECZ

EŃSTWO 
 

 

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym panuje wysoka 

temperatura. 

⚫ Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, 

bojler, kuchenka lub inne urządzenia grzewcze. 

⚫ Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

ponieważ grozi to nagrzaniem go do wysokiej temperatury i usterki. 
 

 

Transport: 

⚫ W celu transportu lub przeprowadzenia prac utrzymania należy zapakować 

urządzenie w karton i materiały wypełniające, w którym dostarczono 

produkt. 

⚫ Przed przenoszeniem komputera należy odłączyć od niego wszystkie urządzenia 

zewnętrzne, a także odłączyć go od mocowania. Ostrożnie przenieść urządzenie 

tak, aby uniknąć przypadkowego uderzenia lub zgniecenia. 
 

 

Nie przykrywać ani nie zatykać otworów wentylacyjnych na urządzeniu. 

⚫ Przegrzanie podzespołów grozi pożarem, uszkodzeniem wyrobu i skróceniem 

okresu użytkowania. 

⚫ Nie wolno kłaść urządzenia w miejscu, które grozi zasłonięciem powierzchni 

wentylacyjnych. 

⚫ Nie stawiać urządzenia na dywanie ani na innej tkaninie. 

⚫ Nie przykrywać urządzenia, np. obrusem. 
 

 

Nie uszkadzać kabla zasilającego. 

⚫ Nie uszkadzać, nie wymieniać, nie skręcać, nie zginać ani nie ciągnąć za kabel 

zasilający lub kabel zasilacza. 

⚫ Nie obciążać kabla zasilającego ani zasilacza AC, np. urządzeniem. 

⚫ Nie ciągnąć za kabel przy wyciąganiu wtyczki zasilania lub wtyczki zasilacza 

AC. W razie uszkodzenia kabla zasilającego lub zasilacza AC należy 

skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany. 

⚫ Dołączony kabel zasilający lub ładowarka AC są przeznaczone wyłącznie do 

użytku z urządzeniem opisanym w tej instrukcji. Nie wolno korzystać z nich z 

innymi urządzeniami. 

Trzymać urządzenie z dala od odbiorników radiowych. 

Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowej normy EMI określającej sposoby 

zapobiegania generowaniu zakłóceń radiowych. Nie oznacza to jednak 

całkowitego braku zakłóceń, które mogą pojawiać się i powodować szum w radiu. 

W razie pojawienia się zakłóceń radiowych należy wypróbować następujące 

rozwiązania: 

⚫ Ustawić antenę radiową w inną stronę, tak aby uniknąć zakłóceń 

powodowanych przez minikomputer. 

⚫ Umieścić odbiornik radiowy z dala od urządzenia. 
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  1 Prezentacja 

 

 

1.1 Elementy urządzenia 
 

 
 

 
 
 

 

Nr Nazwa Opis funkcji 

 USB Gniazdo USB do podłączania urządzeń takich jak mysz, 

klawiatura lub pamięć flash USB. (FAT32) 

 USB/OTG Gniazdo USB do podłączania urządzeń takich jak mysz, 
klawiatura lub pamięć flash USB. (FAT32) 

 Gniazdo karty 
pamięci Micro-SD 

Obsługuje karty o pojemności 1/2/4/8/16/32 GB. 

 DC/5V Gniazdo do podłączania zasilacza AC lub przewodu zasilającego. 

 CVBS Gniazdo do podłączania zewnętrznych głośników. 

 LAN Gniazdo sieci lokalnej. 

 HDMI Do podłączania do monitora interaktywnego. 

 Optical (SPDIF) Gniazdo do podłączania zewnętrznych głośników. 

 Kontrolka Kolor niebieski: Praca 

Kolor czerwony: Czuwanie 

<Bok> <Tył> <Przód
> 
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  2 Podłączenie 

 

 

2.1 Przed podłączeniem 

Środki ostrożności 

 
 

Unikać porażenia 
prądem 
elektrycznym 

Unikać silnego pola 
magnetycznego 

Nie używać na 
zewnątrz 
pomieszczeń. 

Unikać płynów 
korozyjnych 

Wilgotność względna 
na poziomie poniżej 
70% 

Temperatura poniżej 
50°C 

Trzymać z dala od 
palnych oparów 
(wycieki gazu itp.) 
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2.2 Montaż 
 

 

 

 
Krok 1. Podłączyć minikomputer X10D do 

monitora interaktywnego przewodem HDMI. Krok 

2. Podłączyć X10D do monitora interaktywnego 

przewodem USB. 

Krok 3. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania 110-240 V i do gniazda 

zasilania na X10D lub podłączyć przewód zasilający jednym końcem do 

wyjścia zasilania w monitorze Newline a drugim końcem do gniazda 

zasilania X10D. 
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  3 Rozpoczęcie pracy 

 
 

3.1 Uruchamianie minikomputera X10D 

 
Krok 1. Sprawdź czy X10D jest podłączony prawidłowo do monitora 

interaktywnego. 
 

Krok 2. Na ekranie wyboru źródła sygnału urządzenia, do którego 

podłączono minikomputer należy wybrać podłączony X10D. 
 

 Minikomputer X10D nie ma przycisku zasilania. Urządzenie załącza się w momencie 

podłączenia do niego zasilania. 

 
 

3.2 Tryb czuwania 
 

Naciśnięcie ikony  na dolnym pasku narzędzi X10D spowoduje przejście 

urządzenie do trybu czuwania. (Zobacz też punkt „Dolny pasek narzędzi”). 

Użytkownik może też ustawić czas przed przełączeniem w tryb czuwania w 

sekcji Power Management (Opcje zasilania) w System Setting (Ustawienia 

systemu). 

 
 

3.3 Wznawianie działania 

 
Jeśli komputer z systemem Android działa w trybie czuwania, należy 

dotknąć ekranu monitora interaktywnego, do którego podłączono X10D 

jako źródło sygnału, aby wznowić jego działanie. 
 

Jeśli podłączono myszkę, to wystarczy nią poruszyć, aby wybudzić minikomputer 

X10D z trybu czuwania. 
 

⚫ Po ustawieniu blokady ekranu w X10D, należy przesunąć ekran w górę i 

wpisać kod zabezpieczający. Wprowadzenie prawidłowego kodu powoduje 

wyświetlenie ostatniego ekranu jaki był otwarty przed przełączeniem w tryb 
czuwania. 
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<Stan gotowości> <Wprowadź hasło> 
 

➢ Aktywacja blokady ekranu: przejdź do ustawień Security 
(Bezpieczeństwo) w ramach ustawień systemowych, gdzie 

można ustawić metodę blokady, czas blokady oraz blokadę 
przycisku zasilania. 

 

⚫ Jeśli blokada ekranu nie jest aktywna, należy dotknąć ekranu monitora, 

aby spowodować wyświetlenie ostatnio używanego ekranu przez X10D 
przed przejściem w tryb czuwania. 
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   4 Obsługa X10D 

 

 

4.1 Przegląd elementów ekranu początkowego 
 
 

 

 

Nr Nazwa Nr Nazwa 

 
Logo (skrót do ustawień logo i 

tapety) 
 Pływający pasek narzędzi 

 Data i godzina (skrót do ustawień 

daty i godziny) 
 Główny pasek narzędzi 

 Wskaźniki  Dolny pasek narzędzi 

 
4.2 Główny pasek narzędzi 

4.2.1 Prezentacja głównego paska narzędzi 
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Nr Nazwa Nr Nazwa 

 Przeglądarka  Lista aplikacji 

 Przeglądarka plików  Google Play 

 Miejsce na skrót  Ustawienia systemowe 

 Dodaj skrót 
  

 

4.2.2 Przeglądarka 

 
Kliknij tę ikonę, aby uruchomić przeglądarkę i surfować w Internecie. 

 

4.2.3 Przeglądarka plików 

 
Do minikomputera X10D można podłączać urządzenia pamięci masowej flash 

USB i karty pamięci Micro SD. Za pomocą tej aplikacji można przeglądać 
pliki zapisane w pamięci wewnętrznej i 
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na urządzeniach pamięci zewnętrznej podłączonych do gniazd USB, a także 

zaznaczać, kopiować, wklejać, usuwać i wyszukiwać pliki. 
 

<Strona przeglądarki plików> 
 

 

Nr Nazwa Nr Nazwa 

 Lista urządzeń  Pasek menu 

 Pasek filtrowania  Lista plików 

 

 

<Lista 

urządzeń> 

 

 
Kliknięcie z lewej strony ekranu powoduje wyświetlenie listy urządzeń, jak 

pokazano na ilustracji poniżej. Lista zawiera pamięć wewnętrzną, urządzenia 

pamięci zewnętrznej, jak np. pendrive USB, karta pamięci Micro SD, zasoby 

sieciowe SMB i NFS. 
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<Pasek 

filtrowania> 

 

 
Kliknąć , aby wyświetlić pasek filtrowania, jak pokazane jak na ilustracji 
poniżej. Pliki można filtrować według typów, np. wideo, muzyka, obrazy i 
aplikacje. 

 

 
 
 

<Pasek 

menu> 

 

 
Kliknięcie z prawej strony ekranu powoduje wyświetlenie paska menu, jak 

pokazano na ilustracji poniżej. Pasek menu zawiera podstawowe funkcje 

operacji na plikach, w tym zaznaczanie wielu plików, kopiowanie, wklejanie, 

usuwanie, wycinanie, ulubione, odświeżanie, zmiana nazwy, tworzenie nowego 

pliku, wyświetlanie i zmiana ustawień. 
 

 
 
 

4.2.4 Skrót 

 
Użytkownik może dodać maksymalnie 11 skrótów do aplikacji na ekranie 

głównym; sposób dodawania skrótu podano poniżej. 
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Krok 1: Na stronie głównej kliknąć i otworzyć stronę ustawień. 
 

Krok 2. Kliknąć i dodać znak zaznaczenia przy aplikacji, do której skrót ma zostać 

dodany. 

 

 
4.2.5 Lista aplikacji 

 
Kliknij ikonę Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę aplikacji. Lista 

aplikacji zawiera aplikacje domyślne i aplikacje zainstalowane przez 

użytkownika. 
 

Kliknij ikonę, aby uruchomić aplikację lub naciśnij i przytrzymaj ikonę, aby 

wyświetlić menu zawierające opcje takie jak Odinstaluj, Usuń dane, 

Informacje, Na górę i Sortuj. 
 

 

⚫ Odinstaluj: Odinstalowanie aplikacji 

⚫ Usuń dane: Usunięcie danych z historii aplikacji. 

⚫ Informacja: Wyświetlanie informacji na temat aplikacji. 

⚫ Na górę: Przeniesienie okna aplikacji na górę strony. 

⚫ Sortuj: Posortowanie aplikacji w kolejności alfabetycznej, według czasu 

zainstalowania lub częstotliwości użytkowania.
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4.2.6 Google Play 

 
Kliknięcie tej ikony powoduje przejście do sklepu Google Play, z którego można 

pobierać i instalować aplikacje. 
 

 Do pobierania aplikacji z Google Play jest wymagane konto Google 

 

4.2.7 Ustawienia 

 
Umożliwia użytkownikom dostęp do ustawień systemu. Aby uzyskać więcej 

szczegółów, zobacz rozdział Ustawienia systemowe. 

 

 

 

4.3 Pływający pasek narzędzi 

 
Pasek narzędzi zawierający skróty omówione poniżej. 

 

Pływający pasek 

narzędzi 

Ikona Funkcja 

 

 

 

 Powrót do poprzedniego menu/wyjście. 
 

 Zarządzanie aktualnie uruchomionymi 

aplikacjami. 
 

 Powrót do ekranu głównego. 
 

 Przeglądanie wszystkich aplikacji. 
 

 Minimalizacja/maksymalizacja ruchomego 

paska narzędzi 

 

Włączanie i wyłączanie pływającego paska narzędzi: Kliknij ikonę  na stronie 

głównej, aby przejść do podmenu Lista aplikacji. 
 

⚫ Jeśli pasek nie jest aktywny, kliknij , aby uruchomić aplikację 

Floating windows, a następnie kliknij Otwórz. 



19 
 

 

⚫ Aby wyłączyć ruchomy pasek narzędzi, kliknij  , aby 

otworzyć aplikację Floating windows i kliknij Zamknij. 
 

 

 

4.4 Dolny pasek narzędzi 
 

Dolny pasek pojawia się po przesunięciu w górę od dołu ekranu, jak pokazano na 

poniższej ilustracji. 

 

Możesz kliknąć ikonę , aby go ukryć lub odczekać na automatyczne 

ukrycie po upływie 5 sekund bez używania go. 
 

 

Ikona Funkcja Ikona Funkcja 

 

 

Ukryj pasek narzędzi 
 

 

Powrót do ekranu głównego. 

 

 

Zmniejszenie głośności 
 

 

Zarządzanie aktualnie uruchomionymi 

aplikacjami 
 

 

Zwiększenie głośności 
 

 

Wykonanie zrzutu ekranu 

 

 

Powrót do ostatniego menu/wyjście 
 

 

Nacisnąć: Przejście do trybu czuwania 

Nacisnąć i przytrzymać: Ponowne 

uruchomienie minikomputera 
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 5 Ustawienia systemowe 

 

 

Dostęp do strony ustawień systemowych można uzyskać na kilka sposobów: 
 

⚫ Kliknąć  na ekranie początkowym 

⚫ Kliknąć  na ekranie Wszystkie aplikacje 
 

 

Lp Funkcja 

Wi-Fi Przejść do podmenu Wi-Fi , aby umożliwić użytkownikom 

łączenie się z siecią Wi-Fi. 

Ethernet Przejść do podmenu Ethernet i aktywować ustawienie Ethernet; 

minikomputer X10D automatycznie uzyska adres IP w sieci LAN 

lub korzysta ze statycznego adresu IP. 

Wyświetlacz Przejść do podmenu Ekran, aby ustawić wielkość czcionki, logo i 

tapetę, 

Aplikacje Przejść do podmenu Aplikacje, aby przeglądać pobrane 

aplikacje według typu lub wyłączać/usuwać/wymuszać 

zatrzymanie aplikacji. 

Pamięć Przejść do podmenu Pamięć, aby wyświetlić całkowitą ilość 

pamięci urządzeń, średnią ilość wykorzystywanej pamięci i 

ilość pamięci wykorzystywaną przez uruchomione aplikacje. 

HDMI Przejść do podmenu HDMI, aby ustawić rozdzielczości i wielkość 

powiększenia/pomniejszenia obrazu. 
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Lp Funkcja 

Dźwięk i 

powiadomi

enia 

Przejść do podmenu Dźwięk i powiadomienia, aby 

określić ustawienia dźwięku i powiadomienia. 

Pamięć i USB Przejść do podmenu Urządzenia przechowywania i USB, aby 

wyświetlić podział i wykorzystanie pamięci wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Użytkownicy Przejść do podmenu Użytkownicy, aby tworzyć nowych 

użytkowników lub profile. Poszczególni użytkownicy mogą 

korzystać z własnych aplikacji i treści. 

Ustawienia dotyczące 

zrzutów ekranu 

Przejść do podmenu Ustawienia dotyczące zrzutów ekranu, aby 

ustawić czas opóźnienia przed wykonaniem zrzutu ekranu i 

miejsca zapisu zrzutu. 

Lokalizacja Przejść do podmenu Lokalizacja, aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w 

celu ustalenia lokalizacji. 

Konta Przejść do podmenu Konta, aby dodawać konta, np. konta Google. 

Język i metoda 

wprowadzania 

Przejść do podmenu Język i metoda wprowadzania, aby 
ustawić język i metodę wprowadzania. 

Bezpieczeństwo Przejść do podmenu Bezpieczeństwo, aby ustawić blokadę 

ekranu, czas, możliwości administracji urządzeniem, itp. 

Google Przejść do podmenu Google, aby wyświetlić dane konta Google. 

Kopia zapasowa i 

zerowanie 

Przejść do podmenu Kopia zapasowa i zerowanie, aby 
wykonać kopię zapasową danych użytkownika i zresetować 

sieć, aby przywrócić ustawienia fabryczne. 

Data i godzina Przejść do podmenu Data i godzina, aby ustawić datę i 

godzinę oraz format czasu. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje, przejdź do punktu Data i godzina. 

Ułatwienia 

dostępu 

Przejść do podmenu Ułatwienia dostępu, aby skonfigurować opcje 

dostępu. 

Informacje o X10D Przejść do podmenu Informacje o X10D, aby wyświetlić 

informacje na temat urządzenia, takie jak status sieci, wersja 

oprogramowania układowego i wersja systemu. Użytkownik 

może też wykonać aktualizację oprogramowania układowego 

lub przywrócić ustawienia fabryczne. 

Zarządzanie energią Przejść do podmenu Zarządzanie energią, aby ustawić czas, 

jaki ma upłynąć przed przejściem do trybu czuwania. 
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  6 Specyfikacja techniczna 

 

 

Model Funkcja 

Procesor CPU: Rockchip, RK3368 Octa Core maks. 1,5 GHz (Cortex-A53 64-bit) 

GPU: SGX6110; obsługuje rozdzielczość 4K*2K H.265/H.264 

Pamięć 2 GB DDR3 

Pamięć wewnętrzna 16 GB eMMC 

System operacyjny Android 6.0.1, preinstalowany Sklep Google Play, obsługa funkcji OTA 

Obsługa 

sieci 

⚫ IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11AC, 4900 GHz–5845 GHz (5,0 GHz pasmo 

ISM) AP6335 dwuzakresowe Wi-Fi 

⚫ Gniazdo RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps) 

Zasilanie DC 5V/2A 

Wejścia i wyjścia ⚫ Wyjście HDMI: Obsługa 4K przy 60 fps/HD Audio (7.1CH)/HDMI 

CEC 

⚫ Gniazdo karty pamięci Micro SD * 1: Obsługuje karty o pojemności 

1/2/4/8/16/32 GB 

⚫ Gniazdo USB 2.0 * 1 

⚫ Gniazdo USB 2.0 OTG * 1 

⚫ Gniazdo CVBS * 1 

⚫ S/SPDIF * 1: 2CH, 5.1CH 

⚫ Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego o pojemności powyżej 1 

TB przez USB jest wymagane zasilanie zewnętrzne. 

Masa 300 g 

Wymiary 108*108*21 mm 
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   7 Dodatkowe 

informacje 
 

 

Aby uzyskać więcej informacji 
 

Odwiedź stronę internetową (www.newline-interactive.com) 
 

Kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy 
 

Poprzez pocztę e-mail support@newline-interactive.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Angażujemy się w innowacyjność w zakresie produktów i rozwój technologii. Z tego powodu 

możemy wprowadzać zmiany w specyfikacji i informacje na temat produktu bez 

powiadomienia. Zdjęcia produktu zamieszczone w instrukcji zamieszczono tylko w celach 

poglądowych, należy zawsze odnosić je do wyglądu rzeczywistych produktów. 

http://www.newline-interactive.com/
mailto:support@newline-interactive.com

