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Quick Start Guide
English

Introduction

Exterior
Right view

inext TV3s is a full featured 4K Ultra HD network media player.
This player’s design and manufacture has your safety in mind. In order to
safely and effectively use this player, please read the following before usage.

Main Features
•
•
•
•

Chipset: Amlogic S905*
Built-in Wi-Fi (802.11n)
IPTV and Video on Demand support
100 Mbit/s LAN
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1. TransFlash / microSD card reader

2. 2 x USB 2.0

Package List

•
•
•
•
•
•

inext TV3s Media Player
HDMI cable
AV cable
Remote Control
AC/DC adapter
Quick Start Guide

NOTE: The actual contents in the package might be different, depending on
player configuration, region and distributor.

Rear view

1
1. A/V output
2. IR extender port
3. LAN
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4. HDMI output
5. Power input

ENGLISH
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Remote Control

No.

1
SET

2
3
4
5
6

8
9
10
11
12

13

7

6

inext TV3s - Quick Start Guide

14

Button

Function

1

Power

Press to wake up or enter standby mode.

2

Setup

Press to enter the setup menu.

3

Favorite

Customizable App shortcut.

4

Home

Press to enter the home screen.

5

OK

Press OK button to confirm the action.

6

Menu

Press to open options menu.

7

Mute

Press to turn the sound on/off.

8

TV Control

Programmable Buttons to controll TV.

9

VOL+/-

Press to increase/decrease the volume.

10

Return

Press to return to the previous screen while navigating menus.

11

Navigation
buttons

Press the arrow buttons to select menu options.

12

Info

Press to open additional information panel.

13

Numeric buttons

Press to enter chapter numbers or numeric input
when changing settings.

14

Del

Delete symbol in input field.

Teaching buttons of the «TV Control» section
1. To enter programming mode press and hold the white «POWER» button in the
«TV CONTROL» section. It’ll start flashing rapidly, keep it pressed until it stops
flashing.
2. Select one of the learning buttons on the inext remote that you want to teach,
press it once and release, the indicator on the «POWER» button will flash, now
the remote is ready to receive the IR signal for learning.
3. With the IR diodes of the two remotes aligned at a distance of approximately
1-2 cm click the button you want to transfer on the TV remote. If the command
has been accepted, the indicator will blink three times and will light up continuously, this means the command has been recorded.
4. Repeat steps 2-3 for all the buttons you wish to program.
5. When you are finished and want to exit the programming mode, press the OK
button or just wait 10 seconds, the remote will exit the programming mode.

ENGLISH
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Короткий посібник
Українська

Вступ

Зовнішній вигляд
Вид збоку

inext TV3s - повнофункціональний мережевий медіапрогравач з підтримкою 4K Ultra HD. Програвач вироблено з урахуванням Вашої безпеки. Для
ефективного та безпечного використання цього програвача, будь ласка,
прочитайте цей посібник.

Основні особливості

• Процесор: Amlogic S905*
• Вбудований Wi-Fi (802.11b/g/n). Діапазон частот: 2400 - 2483 МГц із максимальною вихідною ЕІВП 17,56 дБм (57 мВт) за частоти 2472 МГц
• Повна підтримка IPTV та Video on Demand
• 100 Mbit/s LAN

Комплект поставки

•
•
•
•
•
•

inext TV3s
Кабель HDMI
AV кабель
Пульт керування
AC/DC адаптер живлення
Короткий посібник

Примітка: Комплект поставки може відрізнятися залежно від Вашого
регіону та дистриб’ютора.
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2

1. TransFlash / microSD кард-ридер

2. 2 x USB 2.0

Вид ззаду

1

2

3

1. Композитний відеовихід та
аналоговий стереовихід
2. Порт інфрачервоного подовжувача
3. LAN порт

4

5

4. HDMI-вихід
5. Роз’єм живлення

УКРАЇНСЬКА
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Пульт керування

1
SET

No.
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Кнопка

Дія

1

Power

Натисніть для ввімкнення програвача або переходу
до режиму очікування.

2

Setup

Натисніть для переходу до меню налаштувань.

3

Favorite

Функціонал залежить від додатку.

4

Home

Натисніть для переходу до головного меню.

5

OK

Натисніть OK для підтвердження дії.

6

Menu

Натисніть, щоб показати / згорнути меню опцій.

7

Mute

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути звук.

8

TV Control

Програмовані кнопки для контролю ТВ.

9

VOL+/-

Натисніть для збільшення / зменшення гучності.

10

Return

Натисніть для повернення в попереднє вікно меню.

11

Navigation buttons

Натисніть для навігаціі.

12

Info

Натисніть, щоб відкрити панель додаткової інформації.

13

Numeric buttons

Натисніть для вводу цифр.

14

Del

Натисніть, щоб видалити символ.

Програмування кнопок для контролю ТВ
1. Вхід в режим програмування пульта відбувається за допомогою натискання білої кнопки «POWER» в секції «TV CONTROL». Затисніть білу кнопку
«POWER», вона почне швидко блимати, тримайте її натиснутою до тих пір,
поки вона не перестане блимати.
2. Оберіть одну з тих кнопок на пульті inext на яку потрібно записати команду,
одноразово натисніть на неї і відпустіть, індикатор на кнопці почне блимати,
тепер пульт готовий приймати ІЧ сигнал для запису.
3. Направивши один на одного ІЧ-діоди двох пультів (від телевізора та від inext)
на відстані приблизно 1-2 см, одноразово натисніть на пульті від телевізора
потрібну кнопку, функцію якої ви хочете перенести. Якщо команда була прийнята, то індикатор блимне три рази і почне горіти безперервно, це означає
що команда записалася.
4. Повторіть пункти 2-3 для всіх кнопок, які бажаєте запрограмувати.
5. Якщо ви записали всі команди і хочете вийти з режиму програмування, натисніть на кнопку «OK» або просто почекайте 10 секунд, пульт сам вийде з
режиму програмування.
УКРАЇНСЬКА

11

Краткое руководство
Русский

Введение

Внешний вид
Вид справа

inext TV3s - полнофункциональный сетевой медиаплеер с поддержкой
4K Ultra HD. При производстве этого проигрывателя была учтена Ваша
безопасность. Для того чтобы безопасно и эффективно использовать
этот проигрыватель, пожалуйста, перед использованием прочтите данное
руководство.

Основные особенности
•
•
•
•

Процессор: Amlogic S905*
Встроенный Wi-Fi (802.11n)
Полная поддержка IPTV и Video on Demand
100 Mbit/s LAN

Содержимое коробки
•
•
•
•
•
•

inext TV3s
Кабель HDMI
AV кабель
Пульт управления
AC/DC адаптер питания
Краткое руководство

Примечание: Содержимое коробки может отличаться от данного списка
в зависимости от Вашего региона и дистрибьютора.
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1

2

1. TransFlash / microSD кард-ридер

2. 2 x USB 2.0

Вид сзади

1

2

3

1. Композитный видеовыход и аналоговый стереовыход
2. Порт инфракрасного удлинителя
3. LAN порт

4

5

4. HDMI-выход
5. Разъём питания

РУССКИЙ
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Пульт управления

1
SET

No.

8

2
3

9

4

10

5
6

11
12

13

7

14
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Кнопка

Действие

1

Power

Нажмите, чтобы включить плеер или перейти в режим
ожидания.

2

Setup

Нажмите для перехода в меню настроек.

3

Favorite

Функционал зависит от приложения.

4

Home

Нажмите для перехода в главное меню.

5

OK

Нажмите OK для подтверждения действия.

6

Menu

Нажмите, чтобы показать / скрыть меню опций.

7

Mute

Нажмите, чтобы выключить / включить звук.

8

TV Control

Программируемые кнопки управления ТВ.

9

VOL+/-

Нажмите для увеличения / уменьшения
громкости.

10

Return

Нажмите для возврата в предыдущее окно в меню.

11

Navigation
buttons

Нажмите на стрелочки для выбора опции.

12

Info

Нажмите, чтобы открыть панель доп. информации.

13

Numeric buttons

Нажмите для ввода цифр.

14

Del

Нажмите, чтобы удалить символ.

Программирование кнопок для управления ТВ
1. Вход в режим программирования пульта происходит с помощью нажатия
белой кнопки «POWER» в секции «TV CONTROL». Зажмите белую кнопку
«POWER», она начнет быстро мигать, держите ее нажатой до тех пор, пока
она не перестанет мигать.
2. Выберите одну из обучаемых кнопок на пульте inext на которую нужно записать команду, однократно нажмите на нее и отпустите, индикатор на кнопке
начнет мигать, сейчас пульт готов принимать ИК сигнал для записи.
3. Направив друг на друга ИК-диоды двух пультов (от телевизора и от inext) на
расстоянии примерно 1-2см, нажмите однократно на пульте от телевизора
нужную кнопку, функцию которой вы хотите перенести. Если команда была
принята, то индикатор моргнет три раза и начнет гореть непрерывно, это
значит команда записалась.
4. Повторите пункты 2-3 для всех кнопок, которые желаете запрограммировать.
5. Если вы записали все команды и хотите выйти из режима программирования, нажмите на кнопку OK или просто подождите 10 секунд, пульт сам выйдет из режима программирования.
РУССКИЙ
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Виробник гарантує, що медіапрогравач inext TV3s, надалі медіапрогравач, не має
дефектів, пов’язаних з його виробництвом. На медіапрогравач встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу медіапрогравача і складає 12
місяців. Термін експлуатації медіапрогравача становить 5 років, з дня його покупки.
Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.
В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів
медіапрогравача, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації. У разі
неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна медіапрогравача
організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності
письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).
Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов’язковим зазначенням серійного номера медіапрогравача та дати продажу, з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті медіапрогравача: з’єднувальні кабелі, пульти дистанційного керування та елементи живлення. Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду,
прямо або побічно нанесену медіапрогравачем людям, домашнім тваринам чи майну,
у разі якщо це сталося в результаті використання медіапрогравача не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних
або необережних дій споживача чи третіх осіб.

(044) 501-46-46, (097) 501-46-46
-

(063) 181-46-46, (099) 289-46-46

inext TV3s

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:
• Медіапрогравач використовувався не за прямим його призначенням.
• Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
• Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі медіапрогравача
споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним
транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням медіапрогравача покупцем.
• Медіапрогравач має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам’яті контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
• Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на медіапрогравачі видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
• Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування медіапрогравача, включаючи пошкодження, викликані підключенням медіапрогравача до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
• Дефект став результатом неправильного підключення зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу медіапрогравача чи будь-якої його частини.
• Пошкодження викликані використанням нестандартних та (або) неякісних елементів
живлення, носіїв інформації або других USB-пристроїв.
• Медіапрогравач піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
• Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів,
речовин, рідин, комах і т.д.
• Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або
необережними діями споживача або третіх осіб.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
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