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Afstandsbediening 

 
 

1. Power: Ontvanger AAN/UIT zetten. 

2. Controle licht: Weergeeft de status van de afstandsbediening, zoals aansluiting, 
batterij niveau.  

3. Mute: Geluid van de ontvanger AAN/UIT zetten. 

4. Game: Activeren of deactiveren van de G-sensor functie. 

5. Game licht: Geeft aan of de G-sensor geactiveerd is of niet. 

6. Back: Terugkeren naar het vorige menu. 

7. Menu: Toegang op applicatie functie beheren. 



8. Navigatie/scrol balk: Knoppen voor links en rechts om horizontaal door menu’s te 
navigeren. Knoppen voor omhoog en omlaag om verticaal door menu’s te 
navigeren. 

9. OK: Bevestig uw keuze. 

10. Link/ Rechts: Navigeren naar linker of rechter scherm. 

11. Home: Keert terug naar de portal van ontvanger. 

12. Gekleurde toetsen: Voor gebruik van nuttige functies.  

13. V+/V- : Om het volume niveau in te stellen. 

14. Cursor: Activeert “air mouse”. 

15. EPG: Toont programma gids op het scherm.  

16. INFO: Toont gedetailleerde informatie van het kanaal, programma of applicaties.  

17. Zoek: Zoekt kanalen, programma’s of applicaties.  

18. Numerieke toetsen: Te gebruiken voor kanaalkeuze of parameters in te voeren. 

19. Opname: Programma’s opnemen op HDD of USB-stick. 

20. F1: Gereserveerd voor toekomstig gebruik.  

21. Koptelefoon aansluiting.  

22. Mini USB aansluiting. 

23. Polsband aansluiting. 

24. Microfoon  

25. Microfoon toets 

Wat is de functie van de power toets van de SAB Android I HD 
afstandsbediening?  

Houd de power toets van de afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt om 
de SAB Android I HD in of uit te schakelen.  

Wanneer de afstandsbediening in werking is, druk kort op de power toets van de 
afstandsbediening om de SAB Android I HD in of uit te schakelen.  

Wanneer de afstandsbediening is uitgeschakeld, druk kort op de power toets om de 
batterij niveau van de afstandsbediening te controleren. Controlelicht knippert rood 
bij batterij niveau > 20%. 

Hoe kunt u de werking van uw SAB Android I HD afstandsbediening 
controleren? 

De werking van de SAB Android I HD afstandsbediening wordt aangegeven door 
middel van controlelichtjes. Er bevinden zich 2 controlelichtjes op de SAB Android I 
HD afstandsbediening, het eerste controlelichtje bevindt zich aan de rechterzijde van 



de power toets en het tweede controlelichtje bevindt zich aan de rechterzijde van de 
game toets.  

Wat betekent de kleur van het controlelichtje? 

1. a “blauw” geeft aan voldoende batterij niveau van de afstandsbediening en dat 
deze is gekoppeld. 

2. a “knipperend blauw” geeft aan dat de spraakinvoer is geactiveerd. 

3. a “knipperend roze” geeft aan dat de afstandsbediening niet is gekoppeld met de 
SAB Android I HD box.  

4. a “knipperend rood” geeft aan dat de batterij niveau van de afstandsbediening 
lager is dan 20%; in dit geval wordt de waarschuwing tevens op SAB Android I HD 
TV weergegeven. 

 5. a “flauw knipperend rood” geeft aan dat de afstandsbediening momenteel wordt 
opgeladen. 

 6.  a “rood” geeft aan dat de afstandsbediening volledig is opgeladen.  

Wat betekent de kleur van het game lichtje? 

Zodra u de game toets kort indrukt licht dit blauw op.  

Zwak knipperend blauw licht geeft aan dat de game niet gekoppeld is. Blauw licht 
geeft aan dat de afstandsbediening succesvol gekoppeld is aan het spel.  

Hoe kunt u air mouse activeren? 

Druk op de cursor toets om air mouse te activeren. De cursor toets heeft dezelfde 
functie als de linker knop van de standaard muis. Let op: Air mouse is niet 
beschikbaar op het TV scherm. 

Hoe kunt u de G-sensor functie activeren? 

Druk kort op de game toets om de G-sensor functie te activeren, uw 
afstandsbediening zal automatisch verbinding maken met de game. Eenmaal 
gekoppeld aan de game, zal de afstandsbediening reageren met een trilalarm en het 
game licht zal blauw branden. 

Hoe kunt u spraak invoer activeren? 

Houd de Mic (microfoon) toets ingedrukt om spraak invoer te activeren. Spraak zoek 
menu wordt weergegeven op het SAB Android I HD scherm. Laat de mic toets los om 
spraak invoer uit te schakelen.  

Snel scrollen door lange lijsten? 

U kunt snel door een lange lijst van bestanden, applicaties, web browser of andere 
zaken scrollen door het snel bewegen van uw duim op het navigatie/scrol balk. 
Scrollen naar rechts heeft dezelfde functie als scrollen naar beneden met een 
standaard muis. Scrollen naar links heeft dezelfde functie als scrollen omhoog met 



een standaard muis. U hoort een klikkend geluid wanneer u door het menu navigeert 
met behulp van het navigatie/scrol balk. 

Hoe kunt u de afstandsbediening koppelen aan uw SAB Android I HD box?  

Let op: de meegeleverde afstandsbediening is reeds gekoppeld aan uw SAB Android 
I HD box. 

1. Houd de power toets 3 seconden ingedrukt gericht op het voorpaneel van de SAB 
Android I HD box om het koppelingsproces op te starten, een bevestigingsbericht 
verschijnt op het scherm: SAB Android I HD probeert verbinding te maken met uw 
afstandsbediening, houd u a.u.b. de Game toets 5 tot 60 seconden ingedrukt. Indien 
u de Game toets niet lang genoeg ingedrukt houdt, zal het koppelingsproces 
automatisch verbroken worden.  

2. Houd de Game toets lang genoeg ingedrukt om uw afstandsbediening te koppelen 
met uw SAB Android I HD box. 

3. Als de koppeling is geslaagd, zal de trilfunctie van de afstandsbediening in werking 
treden en het controlelichtje van de afstandsbediening zal blauw worden, 
tegelijkertijd verschijnt er op het scherm een bevestigingsbericht: “de 
afstandsbediening met ID: xxxxxx is met succes gekoppeld aan de SAB Android I HD 
box”. 

Hoe kunt u de SAB Android I HD afstandsbediening opladen? 

U kunt de batterij van de SAB Android I HD afstandsbediening op de volgende twee 
manieren opladen: 

1. Sluit de SAB Android I HD afstandsbediening middels de USB kabel aan op 
de USB-poort van uw computer. De computer dient: “AAN” te staan.  

2. Sluit de SAB Android I HD afstandsbediening middels de USB kabel  aan op 
de USB-poort van uw SAB Android I HD. SAB Android I HD dient: “AAN” te 
staan.  

Energiebesparingsfunctie 

De energiebesparende functie zet de SAB Android I HD automatisch uit wanneer er 
geen handelingen hebben plaatsgevonden in een tijdsperiode van 3 uur.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Voorpaneel 

 
 

 

 

 

Stand-by stand 

* Licht groen op als de SAB Android I HD operationeel is.  

* Licht rood op als de SAB Android I HD in stand-by stand is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationele 
status display POWER toets 

Schakelt tussen operationele modus en stand-by. 



Achterpaneel 

 

 
 

 
*Steek de smartcard met de chip naar beneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netvoeding aansluiting 

ETHERNET 
aansluiting 

SD kaart 
ingang 

S/PDIF uitgang 

USB poort Herstel toets HDMI uitgang 

Satellietschotel Smartcard ingang Micro USB poort 



Voorbereiding 
1. Aansluiten op satelliet kabel 

Sluit de satelliet kabel van de satellietschotel aan op de LNB-ingang op het 
achterpaneel van uw SAB Android I HD box. 
 

2. Aansluiten van de TV 
Aansluiten van de TV met HDMI kabel.  
 

3. Power AAN/UIT  
Er zijn verschillende manieren om uw SAB Android I HD AAN/UIT te zetten. 
 
 Uit-stand  

Haal de stekker van de stroom af. Echter indien uitgeschakeld duurt het langer 
om het systeem op te starten.  

 Stand-by stand 
Houd de power toets kort ingedrukt om de stand-by stand van de SAB Android 
I HD aan/uit te schakelen. SAB Android I HD omvat een stand-by stand voor 
een lager stroomverbruik (energiebesparende modus). [Instellingen 
>Systeem> Diverse instellingen].  

Indien de energiebesparende modus op OFF staat, zal het systeem zich niet volledig 
afsluiten en duurt het een paar seconden om te herstarten.  

Indien de energiebesparende modus op ON staat, zal dit het energieverbruik 
verminderen. Wij raden u aan om de energiebesparende modus actief te zetten om 
op uw energiekosten te besparen. 



 
 
*Netwerk kabel  

SAB Android I HD box heeft een ingebouwde Wi-Fi, hiermee kan het verbinding 
maken met het Wi-Fi netwerk. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Satellietschotel 
HDMI kabel 

Netwerk kabel 

ROUTER 



Eerste installatie 
Wanneer u de SAB Android I HD box voor het eerst opstart, zal de eenvoudige 
installatie automatisch opstarten met de talen keuze.  

1. Talen keuze 

 

Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om de gewenste taal te selecteren en druk op 
OK om te bevestigen.  

2. Druk vervolgens op de toets om door de overige netwerkinstellingen te 
navigeren.  

 

Indien u met uw netwerkkabel LAN-verbinding maakt, dan is het mogelijk om de 
netwerkinstellingen in te stellen met behulp van het LAN submenu.  

Wanneer u de optie DHCP op AAN zet, zal het automatisch het juiste IP adres 
detecteren. DHCP UIT wordt gebruikt wanneer u een vaste IP adres wilt gebruikten. 
In dit geval, dient u de juiste adressen in te voeren in de betreffende velden. Gebruik 
de opslaan optie om uw instellingen op te slaan.  



Het submenu Wi-Fi wordt gebruikt wanneer SAB Android I HD verbinding maakt met 
het netwerk via een draadloze verbinding. 

Selecteer Wi-Fi submenu, er verschijnt een scherm met de zoekresultaten naar de 
beschikbare WLAN’s, selecteer de juiste WLAN uit de lijst, als het een beveiligd 
netwerk is en het is de eerste keer dat u het gebruikt, dan dient u uw Wi-Fi-netwerk 
wachtwoord in te voeren om te kunnen verbinden.  

Het 3G submenu wordt gebruikt om SAB Android I HD met het 3G netwerk te 
verbinden. Houdt u er rekening mee dat er een externe 3G USB dongle nodig is voor 
het aansluiten op de USB port van uw SAB Android I HD.  

Selecteer 3G submenu, de 3G parameters worden weergegeven, u dient alle details 
van de 3G instellingen in elk veld in te voeren, druk dan vervolgens op de groene 
toets om met 3G verbinding te maken.  

 

3. Druk vervolgens op de  toets voor de tijdsinstellingen  

 

U kunt DVB of Netwerk modus selecteren voor automatische tijd update. Zet de 
AUTO update “UIT” wanneer u een vaste tijd wilt instellen. In dit geval moet u de 
juiste tijd en datum in de desbetreffende velden invoeren met behulp van de 
cijfertoetsen. 

Selecteer de gewenste tijd en bevestig met OK.  

Selecteer de juiste GMT tijd volgens uw tijdzone. 

 

 

 

 

 



4. Druk vervolgens op de  voor de resolutie instellingen 

 

 

Hier dient u de gewenste resolutie, afhankelijk van uw HD TV, te selecteren en 
bevestig vervolgens met OK. Selecteer de gewenste GMT tijd volgens uw tijdzone.  

5. Wanneer u uw instellingen hebt voltooid, druk op de rode toets en de 
eenvoudige installatie verschijnt op het scherm.  

Met behulp van dit menu kunt u 4 satellieten met DiSEqC1.0 of 16 satelliet met 
DiSEqC1.1. configureren. 

Gebruik de links/rechts pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen naar de DiSEqC 
kolom en gebruik de pijl omhoog/omlaag om te schakelen tussen DiSEqC1.0 en 
DiSEqC1.1. 

 Gebruik de links/rechts pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen naar de 
kolom LNB en selecteer vervolgens de juiste LNB type. 

 Gebruik de links/rechts pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen naar de 
kolom Satelliet en selecteer vervolgens de juiste satelliet die u wenst te 
ontvangen op de gewenste DiSEqC poort. 

 Druk op de rode toets om de scan instellingen weer te geven, druk 
vervolgens op de ok toets om te starten met scannen. Het zal enige minuten 
duren om al uw geconfigureerde satellieten te scannen. Als het scannen bezig 
is, wordt de procentuele voortgang en de gevonden programma’s 
weergegeven.  

Nadat het scannen is voltooid, kunt u het eenvoudig installeren menu verlaten. 

Indien u de eerste installatie verlaat zonder voltooien van de zoekopdracht naar 
kanalen, dan kan het zijn dat niet alle kanalen beschikbaar zijn. In dit geval kunt u 
gebruik maken van de Advanced Install App om te zoeken naar meer kanalen. 



Multi-screen interactieve functies

 

 

 

Mobiel APP  

Met de gratis SAB Android I HD mobiel app, bent u in staat om te streamen vanaf je 
SAB Android I HD box op je iOS-apparaten en Android-apparaten. De app werkt 
overal ter wereld bij goede Wi-Fi/GSM verbinding. Zoals op luchthavens, cafés, 
hotels, e.d.  

Webinterface      

Met de Webinterface kunt u, uw SAB Android I HD box bedienen met behulp van een 
browser op pc of mobiele apparaat, tv kijken, EPG-informatie opzoeken, een timer 
installen, berichten sturen en u kunt gebruik maken van de virtuele 
afstandsbediening en nog veel meer.  
 
DLNA  

Wanneer een DLNA media server is ingesteld op uw lokale netwerk, is het u 
toegestaan om uw SAB Android I HD in te stellen als klant om audio, video en foto 
bestanden van DLNA media server af te spelen. 

 

Android           iOS 

SAB Android I HD 



 

U kunt ook uw SAB Android I HD als een DLNA-mediaserver instellen om uw audio-, 
video- en fotobestanden te streamen. 

> Zorg ervoor dat alle DLNA- ondersteunende apparaten zijn aangesloten op uw 
lokale netwerk. 

> Zorg ervoor dat de multimedia-bestanden zijn opgenomen in een gedeelde map op 
DLNA-mediaserver. 

Airplay   

Zodra uw SAB Android I HD box en de iPhone / iPad zijn aangesloten op uw lokale 
Wi-Fi-verbinding, zet u Airplay functie van uw iPhone / iPad aan om fotos, muziek en 
videos te streamen.  

Tik op het pictogram Airplay om een lijst met beschikbare Airplay apparaten weer te 
geven, selecteer de naam van uw SAB Android I HD doos. Als alles in orde is, zal 
Airplay u de foto's, video's en muziek vanaf uw iPhone/iPad naar uw SAB Android I 
HD TV doorsturen via draadloos verbinding.  

Miracast   

Met Miracast is het mogelijk om uw Android toestel scherm op uw SAB Android I HD 
TV scherm te dupliceren, zodat u HD films kunt kijken, muziek kunt afspelen en uw 
favoriete apps vergroot weer kunt geven. Om gebruik te maken van Miracast heeft u 
een Miracast ondersteunende Android-apparaat nodig. Schakel de Miracast functie 
“AAN” en wacht een ogenblik terwijl het apparaat zoekt naar uw SAB Android I HD. 
Wanneer deze verschijnt in de lijst, tik aan om te verbinden. Een paar ogenblikken 
later, zult u uw Android-toestel gedupliceerd op SAB Android I HD TV zien.  

Media Player 
SAB Android I HD heeft een krachtige mediaspeler die vele formaten ondersteunt zoals: DAT
，FLV ， ISO, MOV, MPG ，TRP， VOB，XVID， MP4, MKV, AVI, 3GP, MTS, DIVX，
M2TS，TP， TS， WMV en VRO. Audio codec ondersteuning zoals: AAC ，APE ，FLAC 
，MP3，OGG ，WAV ，MKA， MPA en WMA. Beeld formaat ondersteuning zoals: jpeg, 
jpg, png, bmp, gif en ico. 

Spark App Store 
Met Spark App Store kunt u toepassingen/apps downloaden en installeren. Indien u 
zoekopdracht in de app store niks oplevert, dan kunt u de “.apk” bestanden op het internet 
vinden daarna kunt u het op uw SAB Android I HD installeren.  

 

 

 

 



Specificaties 
 

Processor  Dual core Cortex-A9 CPU, 1.5Ghz 

Flash geheugen SPI Flash:2Mbytes; Nand Flash :8Gbytes 

DDR SDRAM 1GBytes 

Tuner Type DVB-S/DVB-S2 

Ingang Connector F-type, Connector, Vrouwelijk 

Ingang Voltage DC 12V/2A 

Energieverbruik MAX:20W, Stand-by:<0.5W 

Afstandsbediening  2.4G RF, ondersteund mouse en G-sensor 

S/PDIF Digitaal Audio of Dolby Digital Bit Stream Uitgang 

Netwerk  
Lan:100M 

Wlan:IEEE802.11 b/g/n, 150Mbps Snelheid 

SD Micro SD 

USB Een USB 2.0 host en een USB OTG 

HDMI VER1.4,TypeA 

Werktemperatuur  0℃～+45℃ 

Opslagtemperatuur -10℃～+70℃ 

 
 
 
 



Problemen oplossen 
Met deze informatie kunt u snel problemen verhelpen. Neem contact op met uw 
serviceverlener wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen. 
 

1 Er is geen beeld op TV 
• Controleer eerst of het product is ingeschakeld en of het niet in stand-by 
stand is.  
• Controleer de videokabel aansluiting tussen TV en SAB Android I HD. 
• Controleer of de satelliet kabel correct is aangesloten op SAB Android I HD. 
• Controleer of het geselecteerde kanaal momenteel uitzendt. 
• Controleer of het geselecteerde kanaal is versleuteld en of u een 
overeenkomstige smartcard heeft. 
 

2 Probleem met audio kwaliteit 
• Controleer of uw audiokabel correct is aangesloten. 
• Controleer het geluidsvolume van uw TV en SAB Android I HD. 
• Controleer of het geluid van uw TV of SAB Android I HD is gedempt. 
• Controleer de audio-optie of het goed is ingesteld voor het programma dat u 
momenteel bekijkt. 
 

3 Slechte audio-en beeldkwaliteit 
• Als de antenne is bedekt met sneeuw of het signaal wordt verzwakt door 
zware regenval, kan de kwaliteit van audio en beeld tijdelijk verslechteren. 
Indien door de slechte weersomstandigheden de kwaliteit van de audio- en 
beeld verslechtert, controleer dan of uw schotelantenne is georiënteerd in de 
oorspronkelijke richting. En kijk of het mogelijk is bedekt met sneeuw. 
Controleer ook of uw LNB niet is beschadigd. 
 

4 De afstandsbediening werkt niet goed 
• Controleer of de batterij leeg is en of deze goed is geplaatst. 
• Richt de afstandsbediening op uw SAB Android I HD. 
• Zorg ervoor dat niets het voorpaneel blokkeert.  
 

5 Kanaal zoeken probleem 
• Zorg ervoor dat de tunerconfiguraties allemaal correct zijn. 
• Controleer de antenne kabel aansluiting. 
  

6 Problemen met gecodeerde kanalen 
• Controleer of u over de juiste smartcard beschikt. 
• Neem de smartcard en CAM uit en plaats ze opnieuw om te initialiseren. 
• Controleer of uw systeem de smartcard en CAM correct detecteert. 
 

7 Opname probleem 
• Controleer of de harde schijf voldoende ruimte heeft voor het opnemen. 
• Controleer of er een conflict is tussen de twee opnames.  


