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Vă mulţumim pentru achiziţionarea echipamentului 
 

Global Connect Network. 

 

Acest manual acoperă toate aspectele necesare conectării și bunei funcționări 
a serviciilor oferite de Global Connect Network.  
 

Structura documentului este prezentată în cuprins. Documentul se încheie cu o 

Anexă care sintetizează probleme de natură tehnică și recomandări pentru 

soluționarea acestor. 

Echipamentul pe care îl dețineți, funcționează cu sistem de operare ANDROID. 

Acest manual asigură instalarea și configurarea echipamentului, utilizarea 

interfețelor principale și utilizarea și configurarea aplicațiilor GCNTV. 

Dacă prin parcurgerea acestui ghid, nu reușiți să rezolvați o problemă tehnică, 

de orice natură, care implică echipamentul sau funcționarea serviciului nostru, 

vă rugăm să ne contactați la serviciul de Asistență Tehnică, la orice oră. 

Specialiștii noștri sunt alături de dumneavoastră în rezolvarea acestora. 
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ECHIPAMENT 

 

 

Conținutul coletului 
 

Pachetul primit, conține următoarele elemente: 

 Echipament STB GCNTV 

 Telecomandă TV IR 

 Alimentator 5V/2A 

 1x cablu HDMI 

 1x cablu adaptor AV 

 2x baterii AAA telecomandă 

 Acest Manual 

IN
F
O

 

Acest capitol tratează următoarele aspecte : 

- Conținutul coletului și detalii despre echipament 

- Instalarea echipamentului  

- Prima utilizare 

- Configurarea echipamentului 

- Noțiuni generale despre interfața de utilizare  
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 Pliant cu informații succinte 
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Informații de siguranță 
 
Se recomandă să nu țineți echipamentul funcțional în lumina directă a soarelui sau 

lângă surse de căldură intensă. Echipamentul folosește răcirea pasivă și de aceea 

pot apărea probleme de funcționare sau de integritate după expunerea îndelungată 

la surse de căldură.  

Echipamentul este certificat Clasa B – FCC – Part 15. Acest lucru înseamnă că se 

oferă o protecție rezonabilă la interferențele care pot apărea în incinta locuinței 

dumneavoastră. Echipamentul folosește și generează unde radio care pot interfera 

în cazul în care nu este folosit corespunzător cu recepția altor dispozitive  radio/TV. 

Precauții 

- NU folosiți echipamentul lângă surse de apa, nu puneți obiecte care conțin lichide 

pe echipament; 

- NU curățați dispozitivul cu detergenți. Folosiți doar cârpe uscate; 

- NU acoperiți găurile de ventilație (de la baza echipamentului); 

- NU instalați echipamentul lângă surse de căldură – radiatoare, cuptor, calorifere 

sau alte dispozitive care produc căldură; 

- Montați echipamentul astfel încât să nu se calce pe cablul de alimentare; 

asigurați-vă ca aceste nu riscă să fie tăiat, îndeosebi la alimentator; 

- Decuplați de la priza de alimentare în timpul furtunilor cu descărcări electrice; 

- Decuplați de la priza de alimentarea atunci când nu veți mai folosi echipamentul 

pentru o perioadă îndelungată (de exemplu, când plecați în concediu); 

- Nu încercați să reparați echipamentul în cazul în care acesta are o problemă 

hardware; nu desfaceți echipamentul pentru a evita riscul producerii de șocuri 

electrice. 

 

  



GCNTV – GCN BOX TWO 

 
10 

Specificații Tehnice 
 

Procesor Quad Core ARM Cortex-A53 CPU 1,51GHz 

Procesor grafic Mali 450 GPU @ 750MHz 

RAM 2G DDR3 

Spațiu Stocare 8G 

  

Sistem de operare Android 6.0 

  

Port USB USB2.0 x2 

Port HDMI V2.0 

Alimentare 5.0V-2A 

Slot MiniSD Maxim: 32GB 

Ieșire Video HDMI/CVBS 

Ieșire Audio HDMI/RCA/SPDIF 

Receptor IR 10 metri 

Rețea LAN RJ45 10/100M Ethernet 

Rețea WiFi IEEE 802.11 b/g/n AC 2.4G 5.8G 

Bluetooth 4.0 

  

Decodare Audio 
MediaCPU cu procesare audio DSP  
Suporta formatele MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg 

DOLBY Sound DA 
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Decodare 

Video/Imagini 

H.265 HEVC MP@L5.0 până la 4K x 2K@30fps 
H.264 AVC HP@L5.1 până la 4K x 2K@30fps 
H.264 MVC până la 1080P@60fps 
MPEG-1 MP/HL până la 1080P@60fps 
MPEG-2 MP/HL până la 1080P@60fps 
MPEG-4 ASP@L5 până la 1080P@60fps 
WMV/VC-1 SP/MP/AP până la 1080P@60fps 
RealVideo 8/9/10 până la 1080P@60fps 
Canale audio –limbi diferite si suport pentru 
subtitrări in formate multiple  
Decodare MJPEG si JPEG orice rezoluție  
Supports  
 JPEG thumbnail, redimensionare, rotație si 

efecte de tranzitie 
 .mkv/ wmv/ .mpg/ .mpeg/ .dat/ .avi/ .mov/ 

.iso/ .mp4/ .rm/ .jpg files formats 

  

Conectivitate DLNA, Apple Air, Samba/SMB 

Periferice 

compatibile 
Mouse/Tastatura/Controller prin USB 

 AirMouse, Tastatura/Mouse Wireless 

 Bluetooth Sound System 

 Dispozitive Stocare USB Stick – pana la 32GB 

  

Dimensiuni 100X 100 X 15mm 

Greutate Neta 160g 
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Porturi Disponibile 

Echipamentul GCN BOX TWO este 

echipat cu: 

- 2 porturi USB 

- Slot card MicroSD pentru carduri de 

memorie pana la 32GB. 

- Port Rețea Ethernet GB 

- Port CVBS – audio video 

- Port HDMI 2.0 

- Port Alimentare Curent 5V/2A 

 

Exista de asemenea un buton pentru 

pornirea sau oprirea echipamentului. 

Echipamentul are și modul Wireless integrat, 2.4 / 5.8 GHz, cu antena 

in interiorul carcasei. 

 

 

 

  

ETHERNET 
Gigabyte 

CVBS 
AUDIO/VIDEO 

HDMI 2.0 

 

AC 
5V/2A 

PORTURI USB 2.0 MICRO SD 
Max 32 GB 

POWER / STANDBY 
ALBASTRU – pornit 

ROSU – oprit (in stand by) 
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Instalarea echipamentului 

Conectarea echipamentului permite următoarele opțiuni: 

Conectarea VIDEO:  

 Cablu HDMI – Dacă televizorul dumneavoastră este echipat 

cu porturi HDMI atunci aceasta este opțiunea pe care o 

recomandăm, pentru a avea o imagine clară și de asemenea 

pentru a putea folosi funcțiile extinse de conectivitate; 

 Cablu AV – în cazul in care televizorul dumneavoastră nu 

are porturi HDMI dar are intrare composite atunci folosiți 

acest port, introducând adaptorul AV primit in colet. 

Conectare la Internet:  

 Cablu de rețea (ETHERNET, mufa RJ45) 

 Conectare Wireless (integrat, fără antena) 

 

 

 

 

 

 

 

R
EC

O
M

A
N

D
A

R
E 

Recomandăm conectarea echipamentului: 

- VIDEO: port HDMI 

- INTERNET: prin wireless  
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Pași de instalare   
 

1. Verificați daca televizorul dumneavoastră are un port HDMI IN 

liber. 

 

2. Introduceți cablul HDMI în portul HDMI al echipamentului și de 

asemenea într-unul din porturile HDMI IN disponibile ale 

televizorului dumneavoastră. 

 
 

 

 

 

 

! NU se recomandă conectarea și prin HDMI și prin AV în 

același timp. Standardul HDMI a devenit larg răspândit și vă 

recomandăm să folosiți acest tip de conexiune.  

 

3. Dacă doriți conectarea la rețeaua de internet prin cablu atunci 

introduceți un cablu de rețea în portul LAN al echipamentului. 

Celălalt capăt al cablului trebuie să îl introduceți în Router-ul / 

Modem-Router-ul dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

4. Conectați mufa alimentatorului de curent în portul DC IN . 
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5. Cuplați alimentatorul la o priză și setați televizorul pe INPUT 

HDMI pentru portul HDMI al televizorului în care ați introdus 

cablul de la echipament.  

Veți ști că ați încheiat cu succes conectarea atunci când pe ecran veți 

vedea animația de boot a echipamentului. 

A
T

EN
TI

E 

- Aveți grijă să nu introduceți cablul de alimentare 

in portul AV care se află între porturile LAN și 

HDMI.  

 

- Cele două porturi au dimensiuni apropiate și pot fi 

confundate.   



GCNTV – GCN BOX TWO 

 
16 

Conectivitate, control și navigare 

Echipamentul GCN BOX TWO poate fi utilizat folosind 

mai multe elemente de comandă. Instrumentul principal 

îl reprezintă telecomanda cu care acesta vine în colet. 

Dar dacă doriți, puteți conecta la echipament mouse și 

tastatura prin USB sau conectate wireless. De 

asemenea echipamentul este compatibil cu o serie 

extinsa de telecomenzi și game-pads conectabile prin 

Bluetooth sau prin Wireless. 

Echipamentul Global Connect Network permite 

conectarea la diferite dispozitive periferice, exact ca un 

computer personal sau un laptop. Acestea pot fi camere 

web, microfon, imprimantă sau hard-diskuri externe.  

De asemenea, echipamentul este echipat cu sistem 

CEC de control HDMI. Acest lucru înseamnă că puteți 

seta ca echipamentul să fie controlat de Smart Tv și de 

telecomanda acestuia.  

De exemplu, atunci când închideți televizorul și echipamentul GCN BOX 

TWO va intra în modul Standby. La fel, puteți controla anumite acțiuni 

prin telecomanda televizorului (săgețile și butonul OK). 
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Telecomanda 
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Navigare și introducere de date 
 

Utilizarea echipamentului se realizează prin 

folosirea telecomenzii. Comenzile principale de 

control sunt butonul OK și săgețile din jurul 

acestuia.  

Pentru a ieși dintr-un ecran sau pentru a vă întoarce 

la un pas anterior al navigării, apăsați butonul 

BACK.  

Întoarcerea la ecranul principal al echipamentului 

se realizează pin apăsarea butonului HOME. 

 

Pentru introducerea de date (de exemplu când căutați o informație) 

folosiți tastatura virtuală afișată pe ecran. Folosiți săgețile de pe 

telecomandă pentru a selecta caracterul dorit și apoi apăsați butonul OK 

pentru a realiza selecția. 

 

 

 

După ce ați terminat de scris, selectați butonul ENTER / NEXT de pe 

tastatura virtuală și apăsați OK. 

STERGERE 

ENTER / NEXT SHIFT  (litere mari) 

TASTATURA NUMERICA și SIMBOLURI EMOJI 
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Cum porniți/opriți sau reporniți echipamentul 
 

Când nu folosiți echipamentul este recomandabil 

să îl închideți de la telecomandă, apăsând butonul 

de POWER. Echipamentul intra imediat in modul 

STAND BY.  

Daca doriți să reporniți echipamentul sau să îl închideți complet, țineți 

apăsat mai mult timp pe butonul de POWER până ce pe ecran va apărea 

o listă de opțiuni: 

 

Apăsați săgeată jos sau sus pentru a 

selecta opțiunea dorită, după care 

apăsați butonul OK.  
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Configurarea inițială 

La prima pornire a echipamentului, echipamentul va instala câteva 

aplicații (care vin împreună cu sistemul de operare).  

Lăsați echipamentul câteva minute, 

pentru a parcurge pașii de inițializare 

la prima utilizare. Echipamentul va 

instala o serie de aplicații (ex: Netflix, 

Facebook, Remote Support).  

Acest pas va dura în jur de un minut. 

Este bine să nu interveniți prin comenzi pe telecomandă, în acest timp. 

După efectuarea acestui pas, veți continua cu aplicația de configurare 

inițială a echipamentului.  

Veți parcurge câțiva pași prin care veți selecta: 

 Limba de utilizare a interfeței  

 Dimensiunea ecranului 

 Conectivitatea la rețeaua de internet 
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Folosiți săgețile din jurul butonului OK pentru a schimba elementul 

selectat pe ecran și apăsați butonul OK pentru a lansa o comanda pe 

ecran.  

 

 

PASUL 1. Selectarea limbii de utilizare 

Primul pas al configurării este reprezentat de alegerea limbii în care doriți 

să utilizați echipamentul GCN BOX TWO.  

Echipamentul GCN vă 

permite să folosiți interfața 

și aplicațiile acesteia în 

limbile: 

- Engleză 

- Română 

- Franceză. 

 

Setarea limbii în acest 

ecran va duce la folosirea 

limbii selectate în toate 

aplicațiile GCN dar și in 

sistemul de operare 

Android. 

 

După ce apăsați OK, veți 

observa că limba se va 

schimba automat. Apăsați 

apoi săgeată jos pentru a 

selecta butonul „NEXT” / 
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„INAINTE” urmat de butonul OK de pe telecomandă 

pentru a merge la pasul următor. 

 

 

 

 

 

PASUL 2. Dimensiunea ecranului 

Standardul de conectare HDMI permite modificarea dimensiunii 

ecranului. Unele televizoare setează automat dimensiunea astfel încât 

imaginea să ocupe tot spațiul disponibil însă se întâmplă ca de multe ori 

ecranul să depășească dimensiunile de afișare sau să fie mai mic. 

 

 

 

 

 

 

Apăsați SAGEATA SUS de pe telecomandă 

pentru a selecta butonul „Zoom TV” și 

apăsați apoi butonul OK. 
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Veți avea afișat ecranul de configurare al dimensiunii ecranului. Selectați 

cu săgeata jos sau sus operațiunea dorită (Zoom in screen – mărirea 

ecranului sau Zoom out screen – micșorarea ecranului) și apăsați 

butonul OK de pe telecomandă, de mai multe ori, pană ce dimensiunea 

imaginii este potrivită.  

Acest lucru inseamnă că marginile afișării sunt minime, și că imaginea 

incape complet pe suprafața ecranului televizorului dumneavoastră. 

Pentru a vă întoarce la configurarea echipamentului, 

apăsați butonul BACK de pe telecomandă (aflat în 

dreapta, deasupra săgeților principale). Apoi apăsați 

săgeata JOS pentru a selecta butonul „Înainte” și 

„OK” pentru a accesa pasul următor.  
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PASUL 3. Conectarea la rețeaua de internet 

Acest pas vă ajută să configurați modul în care se conectează 

echipamentul GCN BOX TWO la internet. Aveți la dispoziție conectarea 

prin cablu de rețea (direct din router sau modem) sau prin conexiune 

Wireless (conectarea la routerul de internet).  

Selectați butonul „Configurarea rețelei” și apăsați OK. Veți deschide 

ecranul de configurare al rețelei. Selectați cu săgeată jos sau săgeată 

sus opțiunea dorita – WiFi pentru configurarea wireless sau Ethernet în 

cazul în care doriți conexiune prin cablu de rețea.  
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Conexiunea prin rețea Ethernet 

Pentru a folosi conectarea 

Ethernet, aveți nevoie de un 

cablu de rețea conectat în 

echipament și în routerul sau modemul dumneavoastră.  

Daca aveți conectat cablul de rețea, în 

ecranul de Rețea veți vedea la opțiunea 

Ethernet, starea „Conectată”. Asta 

înseamnă că echipamentul este deja 

conectat la rețeaua din casă.  

Dacă Ethernet este deconectat, selectați de pe ecran opțiunea Ethernet 

și apăsați OK. Dacă cablul este introdus în echipament și în router 

corespunzător atunci înseamnă ca nu este activă funcția Ethernet. 

Coborâți la setarea „Ethernet Device (Inactive)” și apăsați OK. Selectați 

apoi „Activate” și apăsați din nou OK de pe telecomandă. Veți reveni la 

ecranul anterior unde se vor afișa setările conexiunii prin cablu.  

 

Conexiunea este realizată și puteți 

folosi deja echipamentul GCN 

BOX TWO. Reveniți la ecranul de 

Setări inițiale apăsând pe BACK 

de pe telecomandă. 
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Conexiunea prin rețea Wireless 

Pentru a realiza conexiunea la internet a 

echipamentului prin Wireless, selectați din 

meniul principal de Setări Rețea, prima 

opțiune – Wi-Fi.  

Vă va apărea meniul de setări Wireless. Daca vă apare textul „Please 

turn on Wi-Fi” înseamnă că echipamentul nu are activă funcția și va trebui 

să o activați. 

Apăsați OK pe „Wi-Fi Device” și apoi 

selectați opțiunea „Activate” și apăsați 

din nou OK.  

Setările se vor întoarce la ecranul 

anterior unde trebuie să așteptați 

câteva secunde pentru afișarea 

rețelelor Wireless disponibile. 
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Selectați din lista de rețele Wireless 

afișate, rețeaua dumneavoastră și apăsați 

OK de pe telecomandă. În cazul în care 

rețeaua nu apare între primele trei, 

selectați „Afișați tot” și apăsați OK pentru 

a afișa toate rețele wireless disponibile.  

 

După ce ați selectat rețeaua 

dumneavoastră, va trebui să introduceți 

parola de conectare la rețea. 

Folosiți tastatura virtuală de pe ecran pentru a introduce caracterele 

parolei – selectați fiecare caracter și apăsați butonul OK de pe 

telecomandă. Pentru a nu greși scrierea parolei, puteți bifa „Ascunde 

parola” (BACK de pe telecomandă, apoi Săgeată Jos pe opțiune, OK 

pentru confirmare și apoi Săgeată Sus 

pentru a selecta câmpul parolei și OK 

pentru a redeschide tastatura virtuală). 
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După ce ați terminat de introdus parola, selectați de 

pe tastatura virtuală tasta SEND / ENTER și apăsați 

OK de pe telecomandă. Va urma ecranul de 

conectare, iar daca parola este corectă și nu există 

alte probleme, echipamentul vă va anunța că v-ați 

conectat cu succes.  

 

În cazul în care primiți o eroare de conectare, reintroduceți parola și 

asigurați-vă că este cea corectă. Daca întâmpinați în continuare 

probleme, contactați-ne pentru asistență tehnică la serviciul de Relații 

Clienți. 

După ce ați finalizat conectarea rețelei, apăsați BACK de 

pe telecomandă pentru a reveni la Configurarea Inițială și 

apăsați pe „Înainte”. 
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Apăsați OK pe butonul „Finalizează” pentru a ieși in interfața principală a 

echipamentului.  

 

 

Felicitări! 

Ati încheiat instalarea si configurarea echipamentului! 
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INTERFAȚA ECHIPAMENTULUI 
 

Informații generale 

Echipamentul Global Connect Network care se află în posesia 

dumneavoastră, rulează sistemul de operare Android, versiunea 6.0 

Marshmallow. Deși în general dispozitivele Android sunt optimizate 

pentru touch, această versiune este potrivită pentru utilizarea pe TV, 

folosind telecomanda sau alte instrumente de control (mouse, tastatură, 

gamepads, etc). 

Fiind un dispozitiv Android, aveți preinstalat Google Play, magazinul de 

aplicații al Google. De aici, aveți acces la sute de mii de aplicații pe care 

le puteți instala. 

Echipamentul vine cu o interfață specială de utilizare („GCN Launcher”) 

care permite un acces foarte ușor la principalele aplicații ale 

echipamentului. De asemenea, există o serie de aplicații preinstalate, pe 

care le puteți folosi. 

Instrumente de sistem 

Aveți la dispoziție o serie de aplicații care vă pot ajuta să configurați, să 

folosiți și să extindeți capacitățile echipamentului dumneavoastră: 

 Aplicație de configurare echipament - Setări 

 App Intaller – instalare aplicații local 

 File Manager – administrator fișiere 

 Miracast – Server pentru partajat muzică sau filme de pe 

dispozitivele personale pe TV prin intermediul 

echipamentului 

 Media Center 

 TeamViewer QuickSupport – Aplicație pentru asistență 

tehnică rapidă 



GCNTV – GCN BOX TWO 

 
31 

 Upgrade App – primiți versiunile noi ale aplicațiilor GCN și 

ale sistemului de operare, Over The Air, fără nici un efort. 

Aplicații terțe preinstalare 

Aplicațiile pe care le găsiți preinstalate: 

 Youtube 

 Netflix 

 Facebook 

 Kodi 

 Chrome 

 4K Movie Player 

 Weather Network 

 

  



GCNTV – GCN BOX TWO 

 
32 

 

Lansator / GCN Launcher 
 

Interfața principală a echipamentului („GCN Launcher”) permite accesul 

foarte ușor la aplicațiile principale. Pe ecran aveți disponibile informații 

despre vreme, data și timp, lista de aplicații și câteva instrumente. 

 

 

 

 

 

 

 

Navigarea se efectuează folosind săgețile de pe telecomandă urmate de 

butonul OK.  

GCN Launcher are doua ecrane principale. Apăsând SĂGEATĂ 

DREAPTA de pe telecomandă, de mai multe ori, veți observa că accesați 

al doilea ecran, în care aveți un set de șase aplicații sau instrumente. 

De reținut aici: 

 Magazinul Google Play, de unde puteți instala orice aplicație 

Android disponibilă și compatibilă;  

Informații meteo Instrumente Data și ora Lista de aplicații 
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 Settings – aplicația GCN de setări a echipamentului 

 APPS – lista completă de aplicații instalate 

 Butonul + care vă permite adăugarea de aplicații pe ecranul 

principal 

 

Instrumente GCN Launcher 

Pentru a ajunge la instrumentele GCN Launcher, trebuie să apăsați pe 

SĂGEATĂ SUS pe telecomandă, pentru a ajunge să selectați cele trei 

pictograme din dreapta sus (deasupra ceasului).   

Apoi apăsați SĂGEATĂ DREAPTA pentru a selecta una din cele trei 

pictograme și apăsați butonul OK de pe telecomandă.  

Cele trei pictograme vă ajută să:  

 Ștergeți una din aplicațiile cuprinse în cele șase blocuri ale 

fiecărei pagini 

 Să căutați o aplicație  

 Să afișați meniul de instrumente 
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SETARI – Setări GCN Launcher 

Selectați „Setări interfață” din meniul de instrumente (descris anterior) și 

apăsați OK.  
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Pagina de setări vă permite să alegeți următoarele: 

 Locația – în cazul în care nu doriți să se selecteze automat (sau dacă 

detectarea automată dă o locație greșită), folosiți opțiunea LOCAȚIE 

pentru a selecta țara, statul, orașul în care se afla reședința 

dumneavoastră. 

Apăsați pe câmpul pentru Locație 

(OK de pe telecomandă).  

Puteți derula cu SĂGEATĂ JOS lista până ajungeți la opțiunea dorită sau 

opțional, apăsați OK pe câmpul „Caută”. Tastatura virtuală va fi afișată și 

veți putea scrie locația dorită. 

Selectați țara, apoi statul și în final orașul. Câmpul pentru oraș conține 

toate orașele statului respectiv. De aceea vă recomandăm să folosiți 

tastatura virtuală pentru a scrie primele litere ale orașului. Veți scurta 

astfel lista de orașe. 
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După ce ați selectat orașul, apăsați OK de pe telecomandă, după care 

mergeți fie la butonul „Închide” fie apăsați BACK sau HOME de pe 

telecomandă. În câteva secunde, noua locație va fi identificată iar 

informațiile despre VREME cât și fusul orar vor fi schimbate conform noii 

selecții. 

 Unități: Fahrenheit sau Celsius, 

pentru afișarea temperaturii  

 

 Data: formatul în care să fie 

afișată data; 

 

 Timp: dacă doriți să se afișeze 

formatul de 12 ore (AM/PM) 

sau formatul de 24 ore. 

 

 Limba: setată automat 

(„System Default”) sau manual: 

Engleză, Română, Franceză. 

De asemenea apăsați butonul „Resetează blocurile” în cazul în care ați 

șters sau modificat lista de aplicații afișate în pagina principală și doriți 

să reveniți la setările inițiale. 
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SEARCH - Pagina de căutare 

Introduceți cuvântul dorit folosind tastatura afișată pe ecran pentru a filtra 

numele aplicațiilor instalate. 

SE
TA

R
I L

O
C

A
TI

E 
LOCAȚIA dumneavoastră este detectată automat prin 

intermediul IP-ului de internet. Asta înseamnă de multe ori 

(mai ales dacă locuiți într-un oraș relativ mic) că Orașul 

detectat poate fi greșit. Acesta este un neajuns al detecției 

prin IP. 

De aceea, vă rugăm să folosiți setările de Locație descrise 

mai sus, pentru a selecta orașul corect. Important este ca 

TIMEZONE să fie corect, pentru a afișa ora corectă, 

întrucât aplicația GCNTV afișează programul TV în funcție 

de locația detectată. 
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DESPRE – Pagina de informații 

Această pagină afișează câteva informații despre GCN 

Launcher. 

De asemenea, este posibil ca tehnicienii noștri să vă ceară din 

acest ecran informații legate de conectarea la rețea, în special 

Adresa LAN MAC. 
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Setări și configurare Echipament 

 

Puteți accesa setările echipamentului: 

 apăsând butonul SETTINGS de pe telecomandă,  

 selectând din al doilea ecran principal blocul „Setting” 

 Accesând „Aplicații” și apoi selectând „Setări” 

Fiecare categorie de setări este reprezentată de câte un bloc cu o 

pictogramă și denumirea setărilor. Navigați folosind săgețile de pe 

telecomandă și apăsați OK pentru a accesa respectivele setări. 
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Rețea  
Setări conectare internet și 

rețea – WiFi / Ethernet / VPN 

Afișaj 
Rezolute, poziție ecran,  HDR 

și screen saver 

Sunet 
Sunete sistem, Dolby, INPUT 

și OUTPUT, procesare sunet 

Aplicații 
Lista de aplicații instalate și 

setări permisiuni  

Stocare / Resetare 
Spațiu disponibil și opțiuni 

resetare completa 

Despre 
Informații echipament și 

sistem de operare 

Data și ora 
Setări data și ora / setări 

automate timp 

Tastatura 
Setări tastatura și modalități 

de introducere a datelor 

Setări redare video 
Setări redare video prin 

HDMI 

Limba 
Limba interfeței de utilizare 

Standardul CEC 
Setări comenzi echipament 

prin intermediul conexiunii 

HDMI 

Mai multe setări 
Panoul standard de setări 

Android 6 
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În continuare sunt prezentate câteva setări care vă pot interesa 

  

Accesorii Bluetooth 
Conectare și setări dispozitive 

Bluetooth 

Remote Controlling 
Controlul de la distanță 

Securitate și restricții  
Setări securitate echipament 

și aplicații  

Locație 
Setări locație – prin adresa IP  

Adăugare Cont 
Adăugarea unui cont Google 

pentru sincronizarea datelor 
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Setări de rețea 

Pentru a efectua orice setare legată de rețea, selectați blocul „Rețea” și 

apăsați OK de pe telecomandă. Setările principale de rețea sunt descrise 

în capitolul anterior – ECHIPAMENT > Configurarea inițială > PASUL 

3. Conectarea la rețeaua de internet. 

Setări de Afișaj  

Setările de afișaj vă permit să setați 

rezoluția ecranului, dimensiunea 

ecranului screen saverul și opțiunile 

HDR.  

Rezoluția ecranului 
În cazul în care echipamentul nu se 

setează automat pe rezoluția cea 

mai bună, aveți opțiunea de a 

schimba la 720p sau 1080p. Testați 

rând pe rând rezoluțiile pentru a o 

găsi pe cea dorită. Vă recomandăm 

să folosiți echipamentul la rezoluție 

1080. 
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Poziția ecranului  

Setarea vă permite să măriți 

sau să micșorați dimensiunea 

ecranului astfel încât să 

încapă complet pe afișajul 

televizorului. Poziția ecranului 

este explicată în  capitolul ECHIPAMENT > Configurarea inițială > 

PASUL 2. Dimensiunea ecranului. 

Daydream  

DayDream este opțiunea de ScreenSaver a echipamentului. Vă 

recomandăm să lăsați această opțiune dezactivată pentru a nu interfera 

cu vizionarea posturilor TV Românești. 

 

 

 

 

 

 

Afișaj HDR 

Setarea aceasta asigură compatibilitatea cu 

HDR și vă oferă o imagine clară pe 

televizoarele HD. Dacă setarea nu este activă 

automat aici trebuie să setați opțiunea 

„Activate”. 

Daydream  
Tipul screensaverului – ceas, imagine, galerie 

foto 

Temporizare ScreenSaver 
Timpul de inactivitate după care se încarcă 

screensaverul 

Temporizare Închidere Ecran 
Timpul de inactivitate după care ecranul se va 

închide Demo ScreenSaver 
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Setări de sunet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunete de sistem 
Porniți sau opriți sunetul 

(driverul de sunet) 

Dolby Sounds 
Opriți sunetul Dolby / 

activați pentru LINE / RF 

Digital Sounds 
Procesarea digitală a 

sunetului 

Intrarea Audio 
Selectați intrarea audio a 

echipamentului 

Ieșirea Audio 
Selectați ieșirea audio a 

echipamentului 

Setari sunet digital 

Se recomandă să lăsați Auto 

detection activat.  

Intrări audio 

Puteți conecta un microfon USB la 

echipament, caz în care trebuie sa 

selectați „usbaudio_input”. 

Opriți procesarea Dolby sau 

aplicați pentru LINE sau RF 

(recomandat pe LINE). 

Pentru ieșirea audio aveți opțiunea 

de a muta sunetul pe un dispozitiv 

conectat prin USB (de exemplu un 

soundbar). 
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Setări CEC 

Setările CEC („Consumer Electronic Control”) vă permit să corelați 

controlul echipamentului cu controlul Televizorului atunci când 

conexiunea video este prin HDMI 2.0. Pentru ca aceste funcții să aibă 

efect, televizorul trebuie să aibă implementat sistemul de control CEC.  

Fiecare producător de televizoare alege de regulă un nume specific 

acestui standard – ex: Samsung – Anynet+, LG – SIMPLINK, Sony – 

Bravia Sync/Bravia Lynk, Sharp – Aquos Link, Philips – EasyLink, 

Toshiba – CE-Link/Regza Link, AOC – E-link, Panasonic – EZ-Sync/ 

VIERA Link. 

Activați opțiunile CEC. După activare vor fi afișate setările disponibile. 

Activați setarea dorită și testați apoi cu telecomanda televizorului.  

 

 

 

 

 

One Key Play 
Folosiți telecomanda televizorului pentru a apasă săgețile SUS JOS 

DREAPTA STANGA și butonul OK. În funcție de televizor, alte 

butoane pot fi disponibile. 

One Key Power Off 
Când închideți televizorul, echipamentul se va închide automat. 

Auto Change Language 
Limba interfeței echipamentului va fi automat schimbată în funcție  

de limba de afișare a interfeței televizorului. 
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APLICATIA TV 

Pentru a porni aplicația de posturi TV 
Românești, apăsați de pe telecomandă, 
butonul „GCNTV”. Acesta vă va aduce în 
aplicația de posturi TV indiferent ce altă 

aplicație aveți deschisă la momentul respectiv.  

Alternativ aveți opțiunea de a selecta aplicația de pe ecran: este nevoie 

să selectați în Lansatorul de aplicații, primul bloc de pe ecran, „Global 

Connect” și să apăsați OK de pe telecomandă sau să selectați „GCNTV” 

din ecranul de aplicații.  

Pentru a putea folosi serviciul de IPTV al GLOBAL CONNECT 

NETWORK, este nevoie ca la prima utilizare a aplicației, să introduceți 

numele de cont și parola. Acestea vor fi salvate în sistem așa că nu va 

mai fi nevoie să le introduceți din nou decât dacă doriți să schimbați 

parola.  

Introduceți numele de utilizator (adresa de email) și parola, folosind 

tastatura virtuală. 
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În cazul în care ati introdus date 

incorecte, veți primi un mesaj de eroare 

„Email or Password are not correct”, va 

trebui să reintroduceți datele pentru a 

vă autentifica. 

 

Câteva din funcțiile principale ale aplicației: 

 Posturi TV Românești atât în direct cât și înregistrările 

emisiunilor 

 Program TV (EPG și lista înregistrări) 

 Categorii pentru posturile TV (exemplu: știri, divertisment, 

muzică, etc) 

 Previzualizare posturi TV live și înregistrări 

 Căutare post TV 

 Memento emisiune (alertă pentru o emisiune pe care 

doriți să o urmăriți) 

 Control Parental (parolați accesul la un post tv printr-o 

parola) 
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Interfețele aplicației: 

 Ecran principal 

 Vizionare Post TV 

 Listă de înregistrări 

 EPG – programul TV  

 Configurarea aplicației 
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Ecranul principal 
 

Când porniți aplicația de TV, primul ecran pe care îl veți vedea, conține 

lista de Canale TV în stânga, imagini LIVE din transmisia postului 

selectat iar sub acestea, titlul emisiunii și următoarele 4 emisiuni 

disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigarea se efectuează în felul următor: 

Lista Canale TV Previzualizare Canal TV 

selectat 

Meniu principal 

Lista categorii canale 

(SĂGEATĂ STANGA) 

INFO butoane 

colorate 

telecomandă 

Emisiunea 

curentă 
Următoarele patru  

emisiuni 
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 SELECTARE POST TV - folosiți 

săgețile SUS sau JOS de pe 

telecomandă și apoi apăsați 

butonul OK de pe telecomandă.  

Informațiile despre postul TV selectat vor 

apărea în partea dreapta a ecranului. Veți avea imagini LIVE în secțiunea 

de Previzualizare, ora și titlul emisiunii curente și de asemenea 

următoarele emisiuni din program peste postul TV selectat. 

Pentru a vizualiza postul TV pe 

întregul ecran, apăsați butonul 

OK de pe telecomandă. Veți 

intra in modul „Vizionare Post 

TV”  (detalii în subcapitolul 

următor). 

  

 CATEGORII POSTURI TV - apăsați 

SĂGEATĂ STÂNGA de pe telecomandă până 

când se afișează lista de categorii în partea 

stânga a ecranului.  

Apăsați apoi SAGEATA JOS până ajungeți la 

categoria dorită și apoi apăsați OK.  

Pentru a reveni la lista completă de posturi TV, afișați din nou lista de 

categorii (SĂGEATĂ STÂNGA până apare lista), selectați „Toate 

canalele” și apăsați OK de pe telecomandă. 
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Aveți de asemenea funcția de 

Căutare post TV. Pentru 

aceasta, apăsați din lista de 

categorii butonul OK pe 

opțiunea „Caută”. Scrieți 

numele postului tv dorit 

folosind tastatura afișată pe 

ecran (cu săgețile de pe 

telecomandă și cu butonul 

OK) și apoi selectați de pe ecran butonul „DONE” și apoi OK pe „Caută”. 

Rezultatul căutării va fi afișat într-un ecran nou sub forma de listă (în 

exemplu actual, se afișează postul „ProTv”). 

Selectați rezultatul dorit și apăsați OK pentru a afișa transmisiunea 

postului TV căutat. 
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 AFIȘARE LISTA DE INREGISTRARI – apăsați 

SĂGEATĂ DREAPTA pe telecomandă, după ce ați 

selectat postul TV dorit, din lista de canale.  

Va fi afișată o nouă pagină cu 

lista de înregistrări și cu 

posibilitatea de a selecta ziua 

din care doriți să urmăriți o 

înregistrare (detalii in 

subcapitolul „Lista de 

înregistrări”).  

 

 

 

 

 AFIȘARE MENIUL APLICATIEI  
 

Apăsați butonul MENIU de pe 

telecomandă, pentru a afișa meniul 

aplicației în partea stânga a 

ecranului. 

 

Meniul vă permite accesul la pagina 

de EPG (subcapitolul „EPG – 

Programul TV”) a aplicației și de 

asemenea efectuarea câtorva setări 

(detalii in subcapitolul „Configurarea 

aplicației”). 

 
 

Pentru a reveni  

la   ECRANUL 

PRINCIPAL, apăsați de pe 

telecomandă butonul BACK 

INFO 
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Vizionare Post TV 
După ce ați ales un Post Tv din ecranul principal și ați apăsat OK de pe 

telecomandă, aplicația va afișa pe întregul ecran postul tv respectiv.  

 

În colțul din stânga sus veți avea disponibile informații 

despre postul TV pe care îl urmăriți. Informația va 

rămâne afișată 5 secunde după care va dispărea. Pentru 

a vedea din nou informațiile, apăsați butonul INFO de pe 

telecomandă.  

  
Informații emisiune  

(apăsați încă o data INFO) 
Sigla post TV Data și ora Numărul canalului 

TV in Grila GCN 

Numele canalului 

TV 

Titlul emisiunii 

transmise 

Titlul următoarei 

emisiuni  

Ora de difuzare, ora 

de incheiere  



GCNTV – GCN BOX TWO 

 
54 

Navigare posturi TV 
Pentru a schimba un post TV în modul 

„Vizionare Post TV”, apăsați SĂGEȚILE SUS sau 

JOS de pe telecomandă.  

Comutarea se va realiza rapid: informația postul 

TV următor va fi afișată imediat iar transmisiunea 

postului va începe în 2 secunde.  

De asemenea veți putea schimba postul TV și formând numărul canalului 

TV dorit din tastele numerice de pe telecomandă. Numărul canalului dorit 

va apărea în partea dreapta sus a ecranului. Va trebui să apăsați butonul 

OK de pe telecomandă pentru a schimba postul TV. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a reveni la ECRANUL 

PRINCIPAL, apăsați de pe 

telecomanda butonul BACK. 

IN
FO
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Alte funcții disponibile 

 VOLUM SUNET 

 MENIU APLICAȚIE 

(subcapitolul „Configurarea 

aplicației”) 

Vizionare Înregistrări 

 

Puteți accesa lista de înregistrări 

din ecranul principal al aplicației. 

Când ați selectat un post TV 

care va interesează, apăsați 

SĂGEATĂ DREAPTA de pe 

telecomandă 

pentru a afișa 

lista de 

înregistrări disponibile pentru acel post.  
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Pagina de înregistrări conține meniul cu zilele disponibile și lista de 

emisiuni înregistrate pentru ziua aleasă. Când accesați din ecranul 

principal lista de înregistrări, întotdeauna veți avea afișate emisiunile din 

ziua respectiva. 

Pentru a selecta o alta zi de înregistrări, apăsați SĂGEATĂ STANGA 

pentru a selecta meniul cu zilele disponibile, apoi, SĂGEATĂ SUS / JOS 

și în final, SĂGEATĂ DREAPTA pentru a muta selecția pe lista de 

emisiuni. Folosiți apoi SĂGEATĂ SUS/JOS pentru a selecta emisiunea 

dorită și apăsați butonul OK pentru a accesa înregistrarea dorită.  

 

Emisiunea va începe imediat 

ce apăsați butonul OK. Pe 

ecran veți avea, pentru 

câteva secunde, informații 

despre înregistrare:  
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 Titlul Emisiunii  

 Ora de difuzare și ora la care se termină 

 Indicator timp parcurs 

 Controlul video (înapoi, pauza, stop și înainte) 

 
Pentru a derula emisiunea (dacă de exemplu, sunt transmise reclame, 

sau dacă doriți să reluați de la un anumit moment), folosiți butoanele 

VIDEO de pe telecomandă. 

 

 

 

 

 

 

Alternativ, puteți folosi 

SĂGEȚILE din jurul butonului 

OK pentru a selecta unul din 

butoanele de control video de pe 

ecran. 

 

 

  
Pentru a reveni la ECRANUL 

PRINCIPAL, apăsați de pe 

telecomanda butonul BACK. 

IN
FO
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EPG – Programul TV 
 

Pagina de EPG vă prezintă informații despre Programul TV într-un format 

familiar, în care puteți compara lista de emisiuni de pe toate posturile TV.  

Puteți accesa pagina de EPG de oriunde din aplicație, apăsând butonul 

MENIU de pe telecomandă și apoi selectând EPG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații selecție Previzualizare selecție 

Emisiune  

selectată 

Indicativ ora 

Lista 

 posturi  

TV 
Grila  

emisiuni 
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Pentru a selecta o emisiune anume sau a parcurge grila de emisiuni, 

folosiți SĂGEȚILE de pe telecomandă. Apăsați OK pentru a selecta 

emisiunea. Dacă emisiunea se transmite LIVE, în acest moment sau 

daca ați selectat o emisiune deja transmisă, veți vedea o previzualizare 

a acesteia în partea dreapta sus a ecranului. 

Pentru a urmări emisiunea selectată apăsați din nou butonul OK de pe 

telecomandă, pentru a intra în modul Vizionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Vizionare 

Înregistrări 
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Dacă emisiunea selectată este transmisă în DIRECT („in acest 

moment”), interfața va intra în modul Vizualizare Post TV . Daca apăsați 

BACK de pe telecomandă, veți ieși in lista de Posturi TV (Ecranul 

principal). 

Dacă emisiunea este înregistrată, atunci, când apăsați BACK de pe 

telecomandă, vă veți întoarce în ecranul EPG – Program TV. 

 

 

 

 

 

  

Modul Vizionare 

LIVE 
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Setările aplicației 
 

În orice pagină a aplicației, dacă apăsați butonul MENU de pe 

telecomandă, veți afișa meniul principal, unde puteți efectua câteva 

setări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina principală a aplicației 

EPG – Program TV 

Control Parental 
Setare parolă pentru a bloca accesul la anumite 

posturi TV 

Setări 
Numele și parola de utilizator 

Căutare UPDATE 
Verificați manual dacă există un update 

Setare afișare pagina principală 
Afișarea sau ascunderea categoriilor de posturi TV 

Timp de închidere automată a aplicației 
Setați dacă doriți ca aplicația să se închidă automat 

după un număr de ore de inactivitate (în care nu ați 

schimbat programul) 

Închideți aplicația 
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Control Parental 
 

Dacă doriți să setați pentru 

prima oară o parolă prin 

care să blocați accesul la 

anumite posturi TV, atunci 

introduceți aici o parola la 

„Parola nouă” și apoi 

reintroduceți parola în 

câmpul „Confirmare parola 

nouă”. La „Parola veche” treceți parola „0000” dacă nu ați setat în 

prealabil o altă parolă. 

Puteți apoi bloca accesul la un post TV 

apăsând pe BUTONUL ROSU de pe 

telecomandă în momentul în care sunteți în 

Pagina principală – lista de posturi TV și ați 

selectat un POST TV. 

 

Setări – user și parolă 
 

În cazul în care dintr-un 

motiv sau altul v-ați 

schimbat parola de acces la 

serviciile de IPTV (sau 

poate ați achiziționat un alt 

cont) intrați în pagina de 

Setări pentru a introduce 

din nou datele de utilizator 

– nume de utilizator și 

parola, apoi selectați cu SĂGEATĂ JOS butonul „Conectează” și apăsați 

OK. 
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Setări  afișare Ecran Principal 
 

Aceasta setare vă permite să afișați sau să ascundeți lista de categorii 

de posturi TV în ecranul principal. Pentru a avea vizibilitate mai bună a 

listei de posturi TV, setarea DEFAULT este ca lista de categorii să fie 

ascunsă.  

 

 

Timp de închidere automat al aplicației 
 

Dacă aveți aceasta setare pornită, atunci 

aplicația se va opri singură, atunci când nu 

apăsați nici un buton de pe telecomandă, 

pentru un timp anume selectat. 

 

Aplicația vine setată pe setarea „Niciodată”.  
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Ieșirea din aplicație 
 

Pentru a părăsi aplicația, aveți mai multe opțiuni:  

 Deschideți meniul aplicației (butonul MENU de pe 

telecomandă) și apoi selectați „Ieșire”  

 Apăsați lung butonul BACK de pe telecomandă (țineți 

apăsat pe acest buton câteva secunde) 

 

 

 

 

 

 

A
TE

N
ȚI

E 
Vă recomandăm să setați aplicația să se închidă după un 

număr de ore (de exemplu 3) de inactivitate.  

Această setare va poate salva din consumul de internet pe 

care transmisiunile TV îl pot avea, atunci când nu vă uitați 

la televizor. 
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Se va afișa un ecran cu opțiunea de a rămâne în aplicație sau pentru a 

ieși. Selectați cu SĂGEȚILE de pe telecomandă butonul dorit și apoi 

apăsați OK. 

Alternativ, pentru a ajunge în meniul 

echipamentului, apăsați butonul HOME de pe 

telecomandă. Aplicația va rămâne deschisă în 

background și veți putea folosi orice altă aplicație 

în acest timp.  
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ASISTENȚĂ, DIAGNOSTIC 

 

Identificare echipament 

 
În anumite cazuri, este nevoie să furnizați tehnicienilor noștri câteva 

informații utile în diagnosticarea și rezolvarea unor probleme.  

 

 

IN
F
O

 Acest capitol tratează următoarele aspecte : 

- Cum să identificați echipamentul dumneavoastra 

- Actualizările de software 

- Asistență la distanță 
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Aceste informații le aveți disponibile direct pe echipament, pe spatele 

acestuia. 

Tehnicienii noștri vă pot cere următoarele informații: 

- Modelul echipamentului 

- Serial number; numărul unic al echipamentului 

- Codul MAC al echipamentului 

Folosiți aceste informații de pe spatele echipamentului în cazul în care 

operatorii noștri vă cer acest lucru sau dacă cumva echipamentul nu mai 

are imagine sau nu mai puteți accesa interfața grafică a acestuia. 

Alternativ, puteți afla adresa MAC  și în meniul Paginii principale a 

echipamentului (în GCN Launcher).  
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Upgrades / Updates 
 

Veți observa că din când în când aplicațiile GCN sau chiar și sistemul de 

operare vor primi UPDATES, versiuni mai noi care fie rezolvă o problemă 

descoperită, fie adaugă noi facilitați.  

Procedurile sunt simple și necesită o intervenție minimă din partea 

dumneavoastră. 

 

Upgrade de sistem 

Pe ecranul televizorului veți primi un mesaj care anunță că o noua 

versiune de sistem este disponibilă. Aceasta înseamnă că sistemul 

dumneavoastră a descărcat de pe serverele Global Connect Network 

noua versiune de sistem de operare și că tot ce trebuie să faceți este să 

confirmați instalarea acesteia. 

Selectați cu SĂGEȚILE de pe telecomandă butonul OK de pe ecran și 

apăsați butonul OK de pe telecomandă.  
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Echipamentul dumneavoastră va intra în modul de instalare iar procesul 

va dura câteva minute în care nu puteți opera nici o comandă pe 

echipament. 

Este posibil ca versiunea nouă de sistem, să modifice doar un număr 

redus de fișiere caz în care procesul va dura 2 - 3 minute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daca nu doriți să efectuați in acel moment actualizarea de sistem, 

apăsați butonul „Anulați” atunci când vă apare mesajul de UPGRADE. 

Mesajul va reapărea atunci când veți reporni sistemul.  

Puteți însă să cereți instalarea manual:  
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 Apăsați butonul „SETTINGS” de pe 

telecomandă; 

 Interfața de SETĂRI se va deschide iar 

aici selectați de pe primul rând, opțiunea 

„Despre”; 

 În această pagină apăsați „OK” pe prima 

opțiune „Actualizare de sistem”.  

Veți accesa astfel aplicația de UPGRADE. Aceasta este setată să preia 

actualizările de sistem AUTOMAT, iar dumneavoastră trebuie să 

accesați funcția de VERIFICARE MANUALĂ și să așteptați mesajul care 

anunță instalarea versiunii noi.  

 

Apăsați SĂGEATĂ JOS de pe telecomandă pentru a ajunge la opțiunea 

„Actualizare automată”.  

 Apăsați butonul OK pentru a debifa opțiunea automată. O nouă opțiune 

va apărea sub aceasta, „Actualizați manual acum”. 
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Apăsați SĂGEATĂ JOS pentru a 

selecta „Actualizați manual acum” și 

apoi apăsați butonul OK de pe 

telecomandă. Procesul de update va 

începe în curând, dacă există 

disponibilă o actualizare de sistem.  

După ce ați încheiat actualizarea sistemului, vă recomandăm să setați 

înapoi opțiunea „Actualizare automată”, astfel încât la următoarea 

actualizare de sistem, procesul să se producă automat. 

 

Update Aplicație Posturi TV Românești 

Dacă cumva există disponibilă o versiune nouă a aplicației GCNTV 

pentru vizionat posturile TV romanești, atunci veți primi un mesaj detaliat 

pe ecranul televizorului, în momentul în care sunteți în aplicatei 

(exemplu: în timp ce sunteți în meniul de posturi tv sau când urmăriți o 

înregistrare, etc). 

De regulă actualizarea aplicației durează 20 de secunde cu totul și se 

produce în felul următor: 

Pe ecran va apărea mesajul că o nouă actualizare este disponibilă; 

Se afișează și lista de modificări, îmbunătățiri sau probleme 

rezolvate, alături de butonul „Install Update” 
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Pentru a avea mereu 

cea mai nouă versiune 

disponibilă, actualizarea 

aplicației este obligatorie 

(nu aveți buton pentru 

anulare) 

Apăsați butonul „Install 

Update”. 

 

Prima oară când veți efectua o 

actualizare, vă va apărea un mesaj 

al sistemului de operare, în care se 

cere permisiunea ca serviciile 

GOOGLE să verifice dacă există o 

problemă de securitate cu aplicația 

pe care doriți să o actualizați.  

Vă recomandăm să apăsați pe ACCEPTATI. 

Aplicația va ieși în ecranul principal al echipamentului (GCN Launcher) 

și în paralel, noua versiune va fi instalată. Întregul proces va dura în jur 

de 20 de secunde.  

 

Aplicația se va reporni cu 

versiunea nouă instalată. Nu 

este nevoie să introduceți din 

nou datele de cont. Acestea 

rămân salvate de la versiunile 

anterioare.  
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Asistență la distanță – Team Viewer 

 
La cererea tehnicienilor noștri, accesați 

aplicația de QuickSupport. Aceasta va 

afișa un cod „ID-ul dvs”.  

Furnizați codul ID tehnicianului.  Acesta  se va conecta la echipamentul 

dumneavoastră și vă va asista în rezolvarea problemelor tehnice pe care 

le puteți întâmpina. 

După ce ați transmis codul ID operatorului nostru, acesta se va conecta 

la echipament. Însă, dumneavoastră trebuie să confirmați că doriți ca 

aceasta conectare să aibă loc.  

De aceea veți avea pe ecran un mesaj care anunță conectarea și care 

vă întreabă dacă doriți să continuați. Apăsați „PERMITEȚI”.  
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Operatorul nostru va putea să acceseze o serie de informații despre 

echipament și de asemenea, dacă este nevoie, să acceseze aplicațiile 

instalate sau să vă ajute să configurați de exemplu rețeaua wireless. 

De asemenea aveți la dispoziție și o funcție de chat (deși veți vorbi cu 

operatorul nostru prin telefon).  

La terminarea sesiunii de asistență la distanță, operatorul va anunța că 

sesiunea s-a încheiat și va ieși din conexiune. 

 

 

 

 

 

  

A
TE

N
ȚI

E De reținut că nimeni nu se poate conecta la echipament fără 

acordul dumneavoastră expres (prin apăsarea butonului 

„PERMITETI”). 
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ANEXA 1 - ÎNTREBĂRI, PROBLEME ȘI SOLUȚII 
 

NO SIGNAL/Imagine neagra 

1 Problema 

 
 Nu vad nimic pe TV. 
 Îmi apare „No signal”. 

   

 Soluții  

 1 

Verificați daca ați introdus corect cablul HDMI in echipament și in 
televizor. 
 
Unele televizoare au porturi HDMI și pentru ieșire video (nu doar 
intrare). De aceea verificați daca ați introdus într-o un port HDMI 
IN 

 2 

Verificați că atât televizorul cât și echipamentul sunt pornite. 
De asemenea, verificați dacă televizorul dumneavoastră este 
setat pe intrarea dedicată echipamentului. Pentru aceasta, 
apăsați de pe telecomanda televizorului butonul INPUT (sau 
SOURCE) 
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NO SOUND / Nu se aude nimic  

2 Problema 

 
 Nu am sunet.  
 Nu se aude nimic. 

 Soluții  

 1 

Apăsați „VOL +” de pe telecomanda 
Echipamentului GCN.  

Pe ecranul televizorului, va apărea în 
centru sus, indicatorul de volum. Chiar 
dacă ați avea echipamentul pus pe 
MUTE, apăsând „VOL +” veți mări 
volumul audio. 

 2 

Daca soluția 1 nu a ajutat, atunci 
verificați și din telecomanda televizorului 
dacă nu cumva acesta este pus pe mute 
sau dacă volumul este dat la minim.  

 3 

 

 

 

Verificați setările echipamentului GCN pentru partea de ieșire AUDIO  

Este recomandat să aveți ieșirea audio setată pe „HDMI OUTPUT”, în 
cazul în care nu aveți un sistem audio conectat prin USB. 
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REZOLUTIE ECRAN  

3 Problema 

  Cum pot schimba rezoluția ecranului? 

 Răspuns 

 

Dacă ați conectat echipamentul la televizor prin HDMI, atunci puteți 
seta alte rezoluții decât cea detectată automat.  
 
Rezoluția standard a echipamentului este 1960x1080 (standardul 
1080p).  
 
Este posibil însă ca rezoluția să fie setata pe 720p deși televizorul are 
capabilități pentru rezoluții mai mari.   

 Soluție  

 1 

Apăsați butonul SETTINGS de pe telecomandă. Apăsați apoi SĂGEATĂ 
DREAPTA pentru a ajunge în pagina de setări „ECRAN”. 
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Dacă „Auto switch to best resolution” este activ, atunci vă va apărea 
sub aceasta opțiune cuvântul „Activate”. Selectați aceasta opțiune și 
apăsați „OK” de pe telecomandă, după care selectați dezactivarea 
opțiunii, pentru a permite selectarea manuală a modurilor video. 

Apăsați săgeată jos de pe telecomandă până la opțiunea video dorită 
după care apăsați ok de pe telecomandă. 
 

Imaginea se va înnegri pentru câteva secunde. Dacă televizorul 
dumneavoastră suportă opțiunea aleasă atunci, după câteva secunde, 
se va afișa noua rezoluție grafică și veți fi întrebat dacă doriți să păstrați 
aceasta setare. 

 
 
Dacă televizorul nu suportă rezoluția aleasă atunci vă veți întoarce la 
rezoluția actuală, după aproximativ 15 secunde de așteptare. Dacă 
acest lucru nu se întâmplă, apăsați „OK” de pe telecomandă (dialogul 
de confirmare este afișat cu focus pe butonul „Anulează”). 
 
De reținut ca rezoluția nativă a echipamentului este 1080p – 60hz. 
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„GCN BOX”, „GCN BOX TWO”, „GCNTV”, siglele 

GCN și alte mărci ale companiei, aplicațiile Android 

GCNTV, GCN Launcher  sunt proprietatea GLOBAL 

CONNECT NETWORK Inc.  

Sigla și marca Android aparțin Google LLC. 

Termenul și sigla HDMI sunt mărci înregistrate ale 

HDMI Licensing LLC. Termenul Dolby este o marcă 

înregistrată a Dolby Laboratories Licensing.  

Toate celelalte mărci care nu sunt in proprietatea 

Global Connect Network Inc. aparțin proprietarilor 

de drept.  

 

 

  

GLOBAL CONNECT NETWORK 

95 East Main Street 

Buford, GA, 30518, USA 

 

1 (877) 686 8248 – 24/7 

wecare@gcntv.net 
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