
Lời Nói Đầu 
Cám ơn quý khách  đã sử dụng sản phẩm Android TV Box của chúng tôi. Để tạo điều 
kiện thuận tiện cho bạn sử dụng một cách dễ dàng nhất, chúng tôi cung cấp cho bạn 
quyển sách hướng dẫn sử dụng này.Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng và giữ nó để tham 
khảo khi cần thiết. 
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Phần 1. Giới Thiệu Hệ Thống 
1.1 Chức năng chính 

 
 Phiên bản Android của thiết bị là 4.2.2 hoạt động với Chip ARM Cortex A9. 
 Ram : 1Gb . Storage : 4 Gb 
 Cpu Quadcore ( 4 nhân) mạnh mẽ : 312 MHz – 1,42 GHz 
 Hỗ trợ ba định dạng HD chính : VC-1, H. 264, MPEG-2 và nhiều định dạng 

thông thường khác như : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, 
REALMEDIA … 

 Hỗ trợ các định dạng video bao gồm : avi, mpg, vob, rmvb, mkv, m2ts… 
 Hỗ trợ định dạng ảnh gồm : JPEG,BMP, và PNG  
 Hỗ trợ định dạng âm thanh : MP3, WMA, WAV, AC3, DTS, AAC…  
 Hỗ trợ thẻ SD ( có thể dùng để tăng dung lượng bộ nhớ trong của thiết bị ) 
 Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0  
 Hỗ trợ kết nối cáp mạng RJ45 và kết nối mạng Wireless 
 Hỗ trợ điều khiển từ xa bằng Teamviewer QuickSupport ( khách hàng tự lên 

CH Play để cài đặt ứng dụng này ) 

 

1.2 Nhiệt độ thích hợp cho hệ thống 

Hoạt động : nhiệt độ giới hạn  : 0 -- 400C    ; Độ ẩm giới hạn : 20 – 80% 
Lưu trữ      : nhiệt độ giới hạn : -20 -- 500C ; Độ ẩm giới hạn : 10 – 90% 
 

1.3 Phụ kiện kèm theo hộp 

Linh kiện Số lượng 
Bộ sạc 1 

Điều khiển 1 
Cáp AV 1 

Sách hướng dẫn 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phần 2. Giới thiệu bộ điều khiển từ xa 
 

 

 

     

Chuyển sang chế độ Hibernate 

 Xem kênh tutaigia  

               Thuyết Pháp  

 Sư Phụ 
     

Nghe kinh 
 
Hỏi đáp từ xa 
 
Sân khấu 

        

  

      

 

   

      Mua sắm 

      Google 

 

      

               

 
 
      
     Youtube 

 

      

  

                                             

 



Phần 3. Hệ thống kết nối 

3.1. Kết nối AV 

Kết nối này dùng dây tín hiệu (dây AV) để kết nối TV Box và màn hình TV, mỗi bộ có 3 
dây dẫn tín hiệu Composite, trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh (Video), đây 
màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh (Audio) cho hai kênh trái (L - Left) và kênh phải 
(R - Right) 

 

3.2. Kết nối HDMI 

a. Một đầu  kết nối cáp HDMI  vào thiết bị, đầu còn lại kết nối vào TV. 
b. Tinh chỉnh màn hình hiển thị của TV là 720p hoặc 1080p và chuyển sang chế độ 
HDMI trên TV  

 
 
 



3.3 Khởi động / Tắt nguồn 
 
Gắn dây nguồn vào để khởi động ( hoặc nhấn nút Off /On trên thiết bị khi đã gắn dây nguồn 
trước đó),chờ khoảng 20 giây để vào g chính. 
(Tắt nguồn : nhấn giữ nút Off /On trên thiết bị 2s thiết bị sẽ hiển thị bảng chọn tắt nguồn).  
 
Phần 4. Thiết lập 

 

Di chuyển tới biểu tượng “Cài Đặt”, nhấn chuột vào đó bạn sẽ được chuyển sang giao diện 
cài đặt hệ thống. Bạn sẽ thấy các  danh mục như hình bên dưới 

 



4.1 Mạng không dây và có dây ( Wifi & Ethernet ) 

A.Wi-fi 

Trong mục “Wireless & Network”,di chuyển đến phần Wireless bạn sẽ thấy khung bên 
phải hiển thị danh sách các mạng Wifi  như hình bên dưới (lưu ý nếu không thấy mạng Wifi 
nào thì xem thanh On/Off đã được chuyển sang ON chưa) 

 

Di chuyển đến tên Wifi muốn kết nối , nhấp OK để truy cập, nhập mật khẩu của Wifi tương 
ứng vào hàng Password sau đó chọn Connect để kết nối mạng Wifi đó 

 

Nếu truy cập thành công  thì bên dưới tên Wifi đó sẽ hiện chữ  “Connected” 
 

 
 
Lưu ý : Đôi khi có một số Wifi không ôn định. Nếu kết nối thất bại, vui lòng thử kết nối và 
gõ mật khẩu lại . 
 



B. Mạng có dây (Ethernet) 

Chọn mục “Ethernet” ,bật On lên để hệ thống tự động nhận IP 

 

4.2 Bảo mật (Security) 

Mục này cho phép bạn xem/chỉnh sửa quyền hạn của người dùng trên thiết bị 

 

 

 
 
 
 
 



Phần 5. Ứng dụng 
 

 
 
Di chuyển đến biểu tượng “Tất cả ứng dụng”,nhấn OK để truy cập. Bạn có thể thấy các biểu 
tượng với các chức năng khác nhau như  hình sau 
 

 
 

 



5.1 Ứng dụng của  Tu Tại Gia 

A. Ẩm Thực  

Nhấn nút           trên điều khiển thì sẽ hiện ra giao diện sau. Giao diện này sẽ liệt kê các 
món ăn chay để bạn có chọn xem , bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên món ăn trong phần tìm 
kiếm . 

 

B. Ca Nhạc & Karaoke 

Nhấn nút           trên điều khiển thì sẽ hiện ra giao diện sau. 

 

Giao diện này có 3 mục : Video Clip , Audio và Karaoke. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên 
ca khúc hoặc ca sĩ trong phần tìm kiếm . 



C. Cảnh Chùa 

Nhấn nút         trên điều khiển thì sẽ hiện ra danh sách các video quay cảnh chùa . Để xem 
bên chỉ cần di chuyển vào video cần xem và nhấn OK, bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên. 

 

D. Hỏi Đáp Từ Xa 

Nhấn nút              trên điều khiển để vào mục hỏi đáp từ xa. Trong mục này sẽ gồm các phần 
yêu cầu bạn điền đầy đủ vào để có thể hỏi đáp từ xa . 

- Thư điện tử (Email):chúng ta có thể dùng mail của yahoo, gmail, hotmail… để điền 
vào mục này 

- Tiêu đề : trình bày thông tin - địa chỉ liên lạc  
- Nội dung : câu hỏi cần được giải đáp 

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn tiếp tục nhấn “Gửi” để hoàn tất quá trình hỏi đáp 

 



E. Đọc Báo 

Nhấn nút            trên điều khiển để vào ứng dụng đọc báo 

 

F. Hoạt Hình 

Nhấn vào nút              để vào ứng dụng xem hoạt hình.Trong mục này sẽ hiện danh sách các 
video hoạt hình đủ mọi thể loại cho bạn lựa chọn để xem. Bạn cũng có thể dùng chức năng 
tìm kiếm  

 

 



G. Mua Sắm 

Nhấn vào nút               trên điều khiển để vào mục mua sắm. 

 

H. Nghe Kinh 

Nhấn nút              để vào ứng dụng “Nghe Kinh” ,di chuyển đến bài kinh cần nghe nhấn OK 
để chọn nghe, bạn cũng có thể dùng chức năng tìm kiếm.  

 

 



I. Phim Ảnh 

Nhấn nút        để vào ứng dụng “Phim Ảnh” , di chuyển đến phim cần xem nhấn OK để 
chọn xem, bạn cũng có thể dùng chức năng tìm kiếm phim cần tìm.  

 

J. Sân Khẩu – Cải Lương 

Nhấn nút              để vào mục “Sân khẩu – cải lương”. Để xem bạn chỉ cần di chuyển đến 
video cần xem sau đó nhấn OK là có thể xem được .  

 

 



K. Tìm Sư Phụ 

Nhấn nút              trên điều khiển để vào ứng dụng . Ứng dụng này liệt kê những video bài 
giảng  của từng sư phụ. Chỉ cần di chuyển đến sư phụ cần xem sau đó chọn OK. 

 

L. Thuyết Pháp 

Nhấn nút         để vào xem các bài giảng của sư phụ, di chuyển vào bài giảng cần xem 
chọn OK 

 

 



Phần 6. Giải Quyết Sự Cố 

Trong trường hợp bạn cố gắng sửa chữa thiết bị, điều này có thể làm bạn không thể bảo hành 
sản phẩm. Nếu có lỗi xảy ra, đầu tiên hãy thử qua các giải pháp dưới dây trước khi tiến hành 
tháo mở sản phẩm. 

Vấn Đề Giải Pháp 
Không lên nguồn - Kiểm tra Adapter có đúng với điện áp nguồn của thiết bị không 

- Đèn Power trên thiết bị có sáng đèn không nếu không kiểm tra 
lại ổ cắm 

Không hình ảnh - Thử kết nối lại bằng cáp HDMI hoặc cáp AV khác 
- Kiểm tra TV đã được bật hay chưa 
- Nếu kết nối bằng Cáp AV được mà HDMI không được thì dùng 

cáp AV kết nối vào sau đó điều chỉnh lại độ phân giải màn hình  
Không có âm thanh 
hoặc âm thanh bị 
sai lệch 

- Điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ, có bị Mute không 
- Kiểm tra loa đã kết nối đúng chưa 

 
Không thể điều 
khiển qua Remote 

- Thử ở khoảng cách gần 
- Thay pin mới cho Remote 
- Trỏ Remote vào đèn nguồn thiết bị thử xem được hay không 

Không thể đọc nội 
dung trong USB 

- Nếu có tình trạng không thể đọc nội dung USB, vui lòng tắt thiết 
bị sau đó khởi động lại 

- Thay USB khác thử 
 
USB hoạt động 
chậm 

- Có thể thiết bị tốn nhiều thời gian để mở file dung lượng lớn 
hoặc hiển thị độ phân giải cao trên màn hình TV 

- Thay USB khác để kiểm tra thử 
 

 

 
 


