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 .1מידע בטיחות ואבטחה
המכשיר שלך נבדק ונארז בזהירות לפני המשלוח .בעת פתיחת האריזה ,יש לוודא שכל החלקים נמצאים ולהרחיק את חומרי
האריזה מילדים .אנו ממליצים לשמור על מארז המוצר במהלך תקופת האחריות ,על מנת לשמור על המכשיר שלך במקרה של
תיקון או אחריות.
יש לקרוא את ההוראות לפני הפעלת המכשיר ולשמור אותם במקום בטוח לשימוש מאוחר יותר .יש להתקין את המוצר בהתאם
לתקנות המקומיות.
יש למקם את המכשיר במקום מאוורר היטב ,על משטח שטוח ,קשה יוציב.
יש לנתק את היחידה מהחשמל במקרה של אי שימוש למשך תקופה ארוכה .אם כבל החשמל ניזוק ,יש להחליף אותו
רק עם ספק כוח של  Nokiaמסוג  .PA1210EUיש לציור קשר עם שירות הלקוחות למניעת סיכון אפשרי.

!

הערה :למניעת הלם חשמלי ,אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות ולהרחיק אותו מסביבת טמפרטורה גבוהה,
לחות ,מים ואבק .אין להשתמש היחידה בסביבה לחה או קרה.
אם יש צורך לתקן את היחידה ,בקר בכתובתnokia.com/shop/support :
ליצירת קשר עם שירות לאחר קניה.
למניעת סכנת שריפה ,יש להרחיק את המוצר מנרות או אש גליוה אחרת .יש להרחיק את המכשיר מאור שמש ישיר.
קיימת סכנת פיצוץ אם הסוללות מותקנות בצורה שגיוה .יש להחליף את הסוללות רק עם סוג דגם דומה או מקביל.
יש להשליך סוללות משומשות בצורה בטוחה .יש להשליך את הסוללות במקום ייעודי למחזור לשמירה על הסביבה.

AAA

סמל זה על הציוד מסמל שהוא מכשיר חשמלי מסיווג  Class IIאו עם בידוד כפול .הוא תוכנן כך שהוא לא צריך חיבור
חשמל בטיחותי להארקה
סימון זה מציין שיש להשליך מוצר זה בכל מדינות ה EU-בהתאם להנחיה  )EC (WEEE/2002/96ואין להשליך אותו
יחד עם אשפה ביתית אחרת .יש למחזר מוצר זה בצורה אחראית על מנת לעזור לשימוש חוזר בר-קיימא של משאבי
חומרים .יש להחזיר את זה למקום איסוף ייעודי או ליצור קשר עם המקום ממנו נרכש המוצר.
בהתאם לחוק מחזור סוללות ,משתמשי קשה מחיובים להחזיר סוללות משומשות .אין להשליך סוללות לפח אשפה
ביתית אלא להחזיר אותם למקום איסוף ייעודי לסוללות משומשות.

הצהרת מוסכמות  EUמפושטת
 ,StreamViewמצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו עבור מוצר מכשיר הסטרימר עומד בהנחיה  .EU/2014/53הצהרת התאימות
המלאה של ה EU-זמינה בכתובת האינטרנט הבאה:
Nokia.streamview.com/support
מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד במדינות החברות ב EU-ומדינות .EFTA
יישומים וביצועים
מהירות ההורדה תליוה בחיבור האינטרנט שלך .ייתכן שיישומים מסיומים לא יהיו זמינים במדינה או אזור שלך .ייתכן שיידרש
מניו להזרמת מדיה Netflix .זמינה בארצות מסיומות בלבד .למידע נוסף בקרו בכתובת  .www.netflix.comזמינות השפה עבור
 Google Assistantתליוה בתמיכה של  Google Voiceבחיפוש.
הגנה על מידע
ספקי היישום וספקי השירותים עשיוים לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים ומידע קשור ,כולל אבל לא מוגבל למידע טכני אודות
מכשיר זה ,תוכנת המערכת והיישום וציוד עזר .הם עשיוים להשתמש במידע מסוג זה לשיפור מוצרים או על מנת לספק שירותים
או טכנולוגיות ,אשר לא מזהים אותך אישית .בנוסף ,שירותים מסיומים של צד שלישי ,אשר כבר מסופקים במכשיר או מותקנים
על ידך לאחר רכישת המוצר ,עלולים לבקש ממך להירשם עם הנתונים האישיים שלך .חלק מהשירותים עשיוים לאסוף נתונים
אישיים אף ללא נתינת התראות נוספות .לא ניתן להטיל שום אחריות על  StreamViewעקב פרצת הגנה על נתונים על ידי
שירותים מצד שלישי.
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 .2הקדמה

הסטרימר של  Nokiaמשדרג את הטלוויזיה שלך לטלוויזיה חכמה ומעניק חוויה של אנדרואיד לטלוויזיה שלך .ניתן להוריד יישומים,
כגון שירותי הזרמת תוכן ,משחקים ,מרכז מדיה לטלוויזיה ואלפי יישומים נוספים מ .Google Play-בקש מ Google-למצוא עבורך
סרטוני  ,YouTubeהסרטים המומלצים ביותר ,ובדוק מזג אוויר ותכנים אחרים באינטרנט .שדר את התמונות ,הסרטונים והמוסיקה
שלך ממכשירים ניידים אל הטלוויזיה שלך בעזרת  Chromecastמובנה.

( .3סטרימר) Streaming Box
 .3.1פנל קדמי

 .3.2פנל אחורי

 .3.3שלט רחוק
מצב המתנה/הפעלה

0–9

הזנת מספרים בתיבת הטקסט שמוצגת במסך

מעבר למדיה הבאה/קודמת

ניגון המדיה שנבחרה
השהיית המדיה שמתנגנת

העברת תמונה במדיה לאחור/קדימה

עצירת ניגון המדיה

השתקת עוצמת הקול

 +/עוצמת קולמעבר למעלה/למטה בין ערוצים ביישומי שידור טלוויזיה או יישומי Smart IPTV
הפעלת פונקציית “ „Hey Googleוהמיקרופון המובנה בשלט הרחוק
פתיחת עמוד הבית

ניווט שמאלה/ימינה ,למעלה/למטה
לחצן :OK
אישור בחירות ,כניסה לתפריטי-משנה -
לחיצה במשך  5שניות מפעילה או מכבה את תאורת הרקע של השלט רחוק -
מעבר צעד אחד לאחור ,חזרה למסך התפריט הקודם

פתיחת תפריט הגדרות

הוספת פריט לרשימת צפייה

הצגת מידע אודות התוכן המוצג במסך

מפעיל ערוצי טלוויזיה הזמינים בזמן אמת באינטרנט

מפעיל את יישום YouTube

מפעיל את יישום Prime Video

מפעיל את יישום Netflix

מפעיל את  Google Playלמציאת יישומים

פונקציות במגוון יישומים :עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך
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 .4התקנה

 .4.1תכולת האריזה

(סטרימר) Streaming Box

USB-C

LAN/
אינטרנט

AV out

מערכת שמע דיגיטלית

HDMI

USB-A 3.0

ספק כוח

כבל HDMI

שלט רחוק
בהפעלה קולית
)בשפות הנתמכות(

סוללות 2 X
AAA
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חוכ קפס

הוראות התקנה

:הפעלה
0°C-50°C

 התקנה.4.2

1

or

TV

2
1

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V
50/60 Hz

2

3
1

2

1

2

4

or
Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac
2.4 GHz/5 GHz

LAN

6

אופציונלי

USB-C
טעינת טלפון

שמע דיגיטלי
אופטי

USB-A 3.0

 .4.3קישור שלט רחוק
הדלק את הטלוויזיה ואת הסטרימר ועקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך לקישור השלט רחוק

<1

m

לחץ למשך  5-15שניות
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 .4.4התקנה ראשונית
לאחר קישור מוצלח של השלט רחוק ,בחר את שפת התצוגה הרציוה מהרשימה ועקוב אחר המדריך להגדרת המכשיר שלך.

שים לב ,תמונות תפריטי המסך המופיעות במדריך זה הם לצורך הדגמה בלבד יויתכן שהם יהיו שונים בפועל במכשיר בהתאם
לאזור שלך.

 .5חיבור לרשת
ניתן להתחבר לרשת  Ethernetאו .Wi-Fi
עקוב אחר הצעדים הבאים על מנת להתחבר ל:Wi-Fi-
לפתיחת תפריט Settings ---> Network & Internet
 .1לחץ על לחצן
היכנס אל תפריט “.”Network & Internet
 .2פתח את לחצן  Wi-Fiלהצגת רשימת רשתות ה Wi-Fi-הזמינות.
 .3לחץ על רשת ה Wi-Fi-הרציוה ,והזן את הסיסמה לחיבור

 .6התקנת יישומים
נדרש חשבון  Googleלהורדת יישומים מתוך  .Google Playבמידה ועדיין אין לך חשבון  ,Googleעליך להשתמש בטלפון הנייד או
במחשב שלך כדי ליצור חשבון ולערוך אותו.
אם הזנת את הפרטים במהלך ההתקנה הראשונית ,לחץ על לחצן  Google Playבשלט הרחוק .ניתן כעת לחפש ולהוריד יישומים.
אם לא הזנת חשבון  Googleבהתקנה ,ניתן עדיין להוסיף חשבון .עבור אל תפריט
Settings ->Accounts
להזנת חשבון ה Google-שלך .לחץ על לחצן  OKלפתיחת המקלדת היורטואלית.

הערה :אפליקציות מסיומות פועלות רק בבית ולא ברשת אחרת .אפליקציות אלה אינן עבור שירותי אינטרנט פתוחים אלא
רק „פתרון פנימי (ביתי)“ לטלוויזיה שנייה ושלישית בבית .ניתן להציע את שירות האפליקציה רק דרך ספק הרשת שלך אך לא
באמצעות חיבור לאינטרנט של צד שלישי.
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 .7חיבור מכשירי Bluetooth
ניתן לחבר אל הסטרימר של  Nokiaדרך ה Bluetooth-מכשירי אודיו ,כגון :אוזניות ורמקולים וגם מכשירי קלט ,כגון :שלטי משחק
ומקלדת.
לפתיחת תפריט
לחץ על לחצן
>- Settings ->Remotes & Accessories ->Add accessoryלחץ על .OK
יש לוודא שפונקציית  Bluetoothמופעלת במכשיר שלך .תהליך הקישור יתחיל ומכשיר ה Bluetooth-יתחבר לסטרימר של .Nokia

 .8שידור תוכן ()Chromecast
הסטרימר של  Nokiaכולל  .Chromecastניתן לשדר סרטונים ,מוסיקה או תכנים אחרים מהטלפון החכם שלך ,טאבלט או מחשב
אל הטלוויזיה שלך.
 .1יש לוודא שהטלפון ,הטאבלט או המחשב שלך מחוברים לאותה הרשת כמו הסטרימר שלך.
 .2פתח את היישום שתומך בשידור ,כגון .YouTube
 .3בחר את הסרטון הרציו ,הקש או לחץ על סמל שידור.
 .4בחר את הסטרימר ולחץ על לחצן ניגון.
שים לב ,שייתכן יישומים מסיומים לא ייתמכו בפונקציית  Chromecastאו בשידור ישיר .יש להתקין את היישומים המתאימים
מחנות ( Google Playכגון Facebook Watch ,לשידור ב.)Facebook-

Hey Google .9
הסטרימר של  Nokiaתומך בפונקציית „ .“Hey Googleניתן להשתמש בפונקציית
„ “Hey Googleלביצוע פעולות מגוונות ,כגון כוונון עוצמת הקול לפי אחוז ,השתקה והפעלה מחדש של עוצמת הקול או פתיחת
מגוון יישומים .ניתן לחפש מגוון מידע מהאינטרנט ,כגון מה מזג האוויר „ ,“What‘s the weather like tomorrowאו חיפוש סרטים,
סדרות או סרטונים ביישומי הזרמת מדיה כגון Netflix, Prime Video +Disney ,או .YouTube

Live TV .10
ניתן לצפות בערוצי טלוויזיה בזמן אמת באינטרנט עם יישומי  IP TVשהורדת מחנות  ,Google Playכגון „.“Pluto TV
להפעלת ערוצי הטלוויזיה בזמן אמת באינטרנט הזמינים.
לחץ על לחצן

 .11נגינה מתוך USB
חבר כונן  USBחיצוני (התקן זיכרון או דיסק קשיח חיצוני  )USBלמחבר ה USB-A-של הסטרימר של  .Nokiaמחבר ה USB-A-הוא
מחבר ה USB-הגדול שנמצא בצד המכשיר .הורד יישום נגן מולטימדיה VLC ,עבור נגן אנדרואיד ,נגן  ,Sunנגן  MXאו נגן דומה
מחנות  .Google Playפתח את היישום ובחר את הקובץ הרציו לניגון.
הערה :לא ניתן להשתמש ביציאת ה USB-בגב המכשיר לחיבור מכשיר  USBחיצוני .יציאה זו ( )USB-Cמיועדת לטעינת מכשירים
ניידים או מכשירים אחרים עם חיבור .USB-C

 .12עדכונים
עדכוני תוכנה עבור הסטרימר של  Nokiaמתבצעים אוטומטית .אם קיימים עדכונים זמינים עבור יישומים מותקנים ,תופיע הודעה
על כך בעמוד הבית .עבור אל ההודעה ולחץ  OKלקריאה.
לפתיחת תפריט
או לחץ על לחצן
.Settings --->General Settings--->Device Preferences--->About ---> System Update
אם קיימת גרסה חדשה ,יוצג לחצן „הורד“ .לחץ עליו להורדה ולהתחלה אוטומטית של תהליך העדכון.

 .13הגדרות שמע
ב ,Nokia Streaming Box 8000 -בחירת הפורמט האוטומטית מוגדרת בתפריט הקול ,כברירת מחדל.
תליו בהתקן המחובר לסטרימר של נוקיה או למקור השמעת היישום ,ניתן להתאים את הפורמט האופטימלי של השמעת הצליל
בתפריט הגדרות הקול הגדרות  /העדפות מכשיר  /שמע.
ההגדרות שמע הבאות זמינות ב:Nokia Streaming Box 8000 -
 .1אוטומטי :השתמש בפורמטים שבהם המכשיר שלך תומך (מומלץ)
באמצעות אפשרות זו Nokia Streaming Box 8000 ,בחיבור כבל  HDMIאו כבל אופטי יאתר את פורמט הצליל הטוב ביותר בו יכול
המכשיר המחובר לתמוך יותאים את מאפייני השמעת הקול בהתאם להתקן המחובר.
זו האופציה המומלצת.
 .2אף אחד :לעולם אל תשתמש בסאונד היקפי
באמצעות אפשרות זו Nokia Streaming Box 8000 ,לא ישמיע צליל סראונד בחיבור כבל  HDMIאו כבל אופטי דיגיטלי .אפשרות
9

זו מומלצת אם ברצונך להשתמש ב( DAC -ממיר שמע דיגיטלי) כדי להמיר את האודיו הדיגיטלי מNokia Streaming Box 8000 -
לאודיו אנלוגי או אם ההתקן המחובר שלך אינו יכול לתמוך בהפעלת סאונד דיגיטלי.
 .3ידני :בחר באילו פורמטים להשתמש
באמצעות אפשרות זו ,אתה יכול לבחור את פורמט השמע בהתאם לתכונות הצליל של המכשיר המחובר לNokia Streaming -
 ,Box 8000אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך לבחור פורמט צליל מסיום להפעלת צליל של ה.Nokia Streaming Box 8000 -
הגדרות  DRCוDolby 7.1 -
אם תפעיל בקרת טווח דינמי (  ,) DRCתוכל לכוונן את הרמות המקסימליות של האות .המשמעות היא שחלקים רועשים של הסרט
מוחלשים והחלקים השקטים מוגברים .לכן ,בקרת טווח דינמי ידועה גם בשם „מצב לילה“ .לכן אתה יכול לצפות בסרטים מבלי
שתצטרך להתאים מחדש את עוצמת הקול כל הזמן באמצעות השלט הרחוק .מצב דולבי מבדיל בין שני הפרופילים „ “Lineו“RF„ -
בבקרת הדינמיקה.
באפשרותך להגדיר את מצב ( Dolby DRCבקרת טווח דינמי) ואת מעבר ערוצי  Dolby 7.1בהגדרות התפריט  /העדפות מכשיר /
עוד  /פלט שמע.
מצב Dolby DRC
כביו (  :) OFFבחירה באפשרות זו תשבית את פונקציית . DRC
 :Lineבמצב  ,Lineהאות אינו דחוס באותה מידה בטווח דינמי (זהירות :אל תבלבלו בין דחיסת דינמית לדחיסת קצב נתונים).
משמעות הדבר היא שהחלקים הרועשים שקטים יותר מאשר במקור ,אך עדיין הרבה יותר חזקים מאשר בפרופיל ה RF -ההגדרות
יוחלו על החלקים השקטים.
 :RFשם הפרופיל „ “RFמגיע מ“תדר רדיו ( ,„ ) Radio Frequencyמכיוון שהוא משמש לעתים קרובות לאותות המתקבלים דרך
האוויר ,הלוויין או הכבל .זה חל למשל על קליטת טלוויזיה .פרופיל ה RF -מביא בצורה מדיוקת למדי את אות השמע לרמת עוצמת
קול כמעט זהה לאורך כל הדרך.
אפשר  Dolby 7.1ערוץ מעבר
פונקציית מעבר שמע  Dolby 7.1מאפשרת לכם להעביר את אות הצליל ההיקפי למקלט ה AV -הביתי המחובר ללא עיבוד .זה יכול
לעזור להפחית את מספר הכבלים הנדרשים להתקנת צליל היקפי מבלי להשפיע באופן משמעותי על איכות הצליל
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 .14שאלות ותשובות
מה ניתן לעשות עם הסטרימר של
?Nokia

הסטרימר של  Nokiaמשדרג את הטלוויזיה שלך לטלוויזיה חכמה ומעניק
חוויה של אנדרואיד ,בדומה לטלפון נייד ,לטלוויזיה שלך .ניתן להוריד
יישומים ,כגון שירותי הזרמת תוכן ,משחקים ,מרכז מדיה לטלוויזיה ואלפי
יישומים נוספים מ .Google Play-לפרטים נוספים בקר באתר האינטרנט
https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokiaשלנו:
.streaming-box-8000

האם אני צריך טלוויזיה חכמה על מנת
להשתמש בסטרימר של ?Nokia

לא.
הסטרימר של  Nokiaמשדרג כל טלוויזיה לטלוויזיה חכמה.

איזה חיבורים אני צריך על מנת להפעיל
את הסטרימר של ?Nokia

הסטרימר של  Nokiaתומך ברזולוציית יודאו של עד  4K Ultra HDבעת
חיבור לטלוויזיה דרל  .HDMIניתן לחבר לאינטרנט דרך  Wi-Fiאו כבל .LAN
ראה סעיף  4.2לקבלת מידע אודות חיבורים אופציונליים ,כגון ציוד אודיו
ומכשירי .USB

האם ניתן לחבר את הסטרימר של Nokia
לטלוויזיה בלי יציאות ?HDMI

ניתן לחבר את הסטרימר לטלוויזיה בעזרת כבל  .AVהכבל הוא תקע חבק
(מחבר 3-פינים) בצד אחד .התקע בצד השני של הכבל תליו בכניסת
החיבור של הטלוויזיה שלך .חבר את הכבל למחבר „ “AV-OUTבסטרימר,
ואת הצד השני לטלוויזיה .שנה את מקור הכניסה בטלוויזיה שלך אל „.“AV

אני לא יכול לקבל צליל היקפי
מהסטרימר למקלט השמע שלי?

עיין בפרק  13להגדרות.

אם אני מחבר את הצליל ישירות למגבר,
האם אקבל צליל במצב ?ATMOS

אם מגבר תומך ב ,Dolby Atmos -אז אתה מקבל את הצליל במצב .Atmos
פורמט השמע הנתמך על ידי המגבר יתגלה אוטומטית על ידי הסטרימר.

באילו פורמטי שמע תומך ה -הסטירמר
בחיבור  HDMIלמגבר?

הסטרימר של  Nokiaתומך ברוב פורמטי האודיו הדיגיטליים.

מדוע אני לא מזהה אות בטלוויזיה שלי
למרות שהסטרימר של  Nokiaמחובר
בעזרת כבל ?HDMI

ייתכן שהגדרת את מקור הכניסה הלא נכון בטלוויזיה .לאחר החלפה
ליציאת ה HDMI-הנכונה ,לוקח מספר שניות לקבל אות מהסטרימר של
.Nokia

לא מוצגת תמונה בטלוויזיה במצב 4K
.UHD

האיכות תליוה במדיה ומקור הכניסה .איכות תמונה גרועה יכולה
להתרחש עקב ההסיבות הבאות:
 אתה צופה בתוכן ברזולוציה נמוכה אתה משתמש בכבל אשר אינו תומך במצב 4K UHD -הטלוויזיה שלך לא תומכת במצב 4K UHD

האם הסטרימר של  Nokiaכולל יישומים
מותקנים מראש?

כן ,היישומים Netflix ,YouTube ,Disney+ ,Prime Video, Google Play
 ,,Google Movie ,Google Music ,Google Gameוכדומה מותקנים מראש.

האם אני חייב חשבון  Googleעל מנת
להשתמש בסטרימר של ?Nokia

ניתן להשתמש בסטרימר ללא חשבון  .Googleאולם אנו ממליצים להיכנס
עם חשבון  Googleלקבלת גישה לאלפי יישומים שנמצאים בGoogle-
 ,Playלהשתמש ב Google Assistant-ולדבר אל .Google

איך מתקינים יישומים?

עליך להיות מחובר לחשבון  Googleלהורדת יישומים מתוך .Google Play
לחץ על לחצן  Google Playבשלט הרחוק של הסטרימר של  .Nokiaניתן
כעת לחפש ולהוריד יישומים אל הסטרימר של .Nokia
אם לא הזנת חשבון  Googleבהתקנה הראשונית ,ניתן עדיין להוסיף את
לפתיחת תפריט
החשבון .לחץ על לחצן
 Settings -> Accountsלהזנת פרטי החשבון.

אני לא יכול למצוא את האפליקציה שלי
בחנות  Google Playלמרות שאני יכול
להוריד אותה לטלפון שלי?

חנות  Google Playכוללת יישומים ייעודיים למכשירים ניידים וAndroid -
 .TVיישומים מסיומים אינם זמינים עבור שני המכשירים.
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איפה ניתן להזין את פרטי חשבון
?Google

אם לא הזנת חשבון  Googleבהתקנה הראשונית ,ניתן עדיין להוסיפו
מתפריט ההגדרות (לחץ על לחצן ) Accounts >-

האם אני יכול ליצור או לערוך את חשבון
 Googleשלי במכשיר?

לא ,עליך להשתמש במכשיר הנייד או במחשב האישי שלך כדי ליצור
ולערוך חשבון .Google

עבור

הסטרימר פועל מציוין עם חיבור אינטרנט סטנדרטי .אולם ,אתה החוויה
שלך תהיה יותר טובה ככל שחיבור האינטרנט יהיה מהיר יותר .שים לב,
שככל שיותר מכשירים מחוברים לרשת הביתית שלך ,כך יהיה לך פחות
פס רחב עבור הסטרימר של .Nokia

איזה סוגי מכשירי  Bluetoothניתן לחבר
לסטרימר של ?Nokia

ניתן לחבר דרך  Bluetoothמכשירי אודיו ,כגון אוזניות ורמקולים וכן
מכשירי כניסה ,כגון מקלדות ושלטי משחק אל מכשיר הזרמת מדיה של
.Nokia

כיצד ניתן לחבר מכשירי Bluetooth
לסטרימר של ?Nokia

עבור אל תפריט Settings -> Remotes & Accessories -> Add accessory
> לחץ על  .OKתהליך הקישור יתחיל ומכשיר ה Bluetooth-יתחברלסטרימר של .Nokia

כיצד ניתן להשתמש ?Google Assistant

כאשר אתה נמצא בתפריט הראשי באנדרואיד ,לחץ על לחצן Google
 Assistantבשלט הרחוק של הסטרימר של  .Nokiaניתן לחפש כל תוכן .כל
מידע או סרטוני יודאו הקשורים לשאלה שלך יופיעו ברשימה.

לא ניתן לדבר אל  .Googleמה ניתן
לעשות?

ייתכן שהשלט רחוק שלך לא מקושר אל הסטרימר של .Nokia
לחץ על לחצן לפתיחת תפריט Settings-> Remotes & Accessories
ובדוק באם השלט רחוק מקושר אל הסטרימר .לקישור מחדש ,בחר Add
 .accessory -> OKתהליך הקישור יתחיל  >-מתחבר  >-מקושר

כיצד ניתן לנגן קבצי מדיה מכונן USB
בסטרימר של .Nokia

חבר כונן  USBחיצוני למחבר ה USB-A-של הסטרימר של  .Nokiaמחבר
ה USB-A-הוא מחבר ה USB-הגדול שנמצא בצד המכשיר .הורד יישום נגן
מולטימדיה VLC ,עבור נגן אנדרואיד ,נגן  ,Sunנגן  MXאו נגן דומה מחנות
 .Google Playפתח את היישום ובחר את הקובץ הרציו לניגון.

האם אני יכול לצפות בקבצי יודאו
מהשרת שלי דרך הרשת הביתית
בסטירמר?

אפשר לצפות בקבצי יודאו מהשרת הביתי שלך ,אך לשם כך נדרש יישום
מתאים יודע בהגדרת החיבור.

מה ניתן לעשות עם מחבר הUSB-C-
אשר נמצא בגב הפנל?

ניתן להשתמש ביציאת ה USB-C-לטעינת מכשירים ניידים או מכשירים
אחרים עם חיבור .USB-C

כיצד ניתן לבצע עדכון תוכנה?

עדכוני תוכנה עבור הסטרימר של  Nokiaמתבצעים אוטומטית .אם קיימים
עדכונים זמינים עבור יישומים מותקנים ,תופיע הודעה על כך בעמוד
הבית .עבור אל ההודעה ולחץ  OKלקריאה.

האם הסטרימר יכול לשמש גם כ?IPTV -

כן ,ניתן להשתמש בסטרימר עבור  .IPTVעליכם להוריד את אפליקציית
ה IPTV -המועדפת עליכם.

מה הם דרישות
הסטרימר של ?Nokia

האינטרנט
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 .15מפרט טכני
אודיו יודאו
רזולוציית תצוגה4K Ultra HD :
רזולוציית יודאו4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i :
קידוד אודיוDolby Digital Plus :
מערכת וזיכרון
מערכת הפעלהAndroid TV :
ערכת שבביםAmlogic S905X3 :
CPU: Quad-Core Cortex-A55
GPU: ARM Mali-G31 MP2
SDRAM: DDR3 2 GB
Flash eMMC 8 GB
יציאות
HDMI
יציאת , 5V ( USB 3.0מקסימום )mA 900
יציאת , 5V ( USB-Cמקסימום )A 1
AV Out
(Digital Audio (optical
(Ethernet (RJ-45
חיבור אלחוטי
 Wi–Fiמובנה b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R 802.11
Bluetooth
תאימות
טלוויזיות  HD, FHDו UHD-עם יציאות תואמות  HDMIאו AV
מקלדת Bluetooth
בקר משחק Bluetooth
נתונים כללים
אספקת חשמלAC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz :
מתח כניסהDC 12 V, 1 A :
צריכת חשמל בעת עבודה :מקסימום 12W
צריכת חשמל במצב המתנהW 0.5 :
טמפרטורת הפעלהC° +50 ~ 0 :
טמפרטורת אחסוןC° +70 ~ -20 :
מידות (רוחב  xעומק  xגובה) x 112 x 24 112
משקל (ק“ג) 0.25
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רישיונות
מוצר זה נמצא תחת רישיון של רישיון תיק הפטנטים של  ACVעבור שימוש אישי ולא מסחרי של צרכן על מנת ( )iלקודד יודאו
בתאימות לתקן  )”AVC (“AVC VIDEOו/או ( )iiלקודד יודאו  AVCאשר קודד על ידי צרכן שהיה מעורב בפעילות אישית ולא מסחרית
ו/או שניתן על ידי ספק יודאו בעל רישיון לאספקת יודאו  .AVCלא יוענק רישיון או ישתמע מכך עבור כל שימוש אחר .ניתן לקבל
מידע נוסף מאת  .MPEG LA, L.L.Cבאתר http://www.mpegla.com
,Dolby  ,Dolby Audioוסמל  Dכפול הינם סימנים מסחריים של  .Dolby Laboratories Licensing Corporationמיוצר תחת רישיון
מאת  .Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratoriesכל הזכיוות שמורות.
כפוף לשיניוים .כתוצאה ממחקר ופיתוח מתמשכים המפרטים הטכניים ,העיצוב והמראה של המוצרים עלולים להשתנות.
 Google, Android, Google Play, YouTubeוסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של  Google LLC. Netflixהיא סימן מסחרי
רשום של  Netflix, Inc. Wi-Fiהיא סימן מסחרי רשום של  .®Wi-Fi Allianceהמונחים  HDMIוHDMI High-Definition Multimedia-
 ,Interfaceוהלוגו של  HDMIהם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  .HDMI Licensing Administrator, Incבארצות
הברית ובמדינות אחרות .כל שמות המוצרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם.
©  .StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria 2021כל הזכיוות שמורות.
 StreamViewמחזיקה ברישיון מותג  Nokiaעבור טלוויזיות ,ממירים ורדיו .DAB
 Nokiaהינו סימן מסחרי רשום של תאגיד .Nokia
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