
 

 

 

 
Instalacja Sklepu Play w monitorach Avtek TouchScreen seria Pro4K 

 
 

Uwaga! 
Aby zainstalować Sklep Play i powiązać monitor Avtek TS Pro4K z kontem Google należy dokonać importu certyfikatu GMS. 
Wymaga to dokonania zmian w menu serwisowym sprzętu. Nierozważne przeprowadzenie opisanego procesu może 
nieodwracalnie uszkodzić monitor interaktywny. Prosimy o ścisłe trzymanie się instrukcji i nieingerowanie w pozostałe 
ustawienia dostępne z menu serwisowego. Nieautoryzowane zamiany są łatwo wykrywalne, a uszkodzenie monitora przez 
nierozważną zmianę ustawień nie będzie podlegało procesowi gwarancyjnemu.  
 

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie monitora interaktywnego Avtek TS Pro4K 

 
 
Wymagane: 
- monitor Avtek TouchScreen Pro4K 55, 65, 75, 86 cali 
- pamięć flash USB (pendrive)  

- do 4Gb /  FAT32 
- komputer (do wgrania plików na pamięć flash USB)  
- przygotowane pliki certyfikatem Google 

- LINK <– kliknij, aby pobrać 
 
 
Instrukcja 
 

1. Sformatuj pendrive, ustawiając jako system plików FAT32.  
2. Wgraj plik googleplay-priv-app.zip (wraz z zawartością) bezpośrednio na pendrive. 
3. Podłącz pamięć flash USB do portu USB 2.0 monitora z prawej strony. Nie należy używać 

portów, które znajdują się na froncie.  

4. Włącz monitor jeśli jest wyłączony. Poczekaj do pełnego uruchomienia. 

5. Korzystając z pilota proszę wcisnąć przycisk „Input” (odpowiedzialny za zmianę źródła),  
a następnie kolejno „1”, „3”, „7”, „9”. Po kilku sekundach powinno pojawić się menu 
serwisowe. 

6. Z poziomu menu serwisowego należy wybrać kolejno poniższe opcje. Potwierdzić jeżeli 
pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. 

 

 
 
 

http://cdn.vidis.pl/serwis/avtekpro4kgoogleplay.zip


 

 

 
7. Monitor rozpocznie proces importu - pod żadnym pozorem nie należy wyłączać monitora  

w trakcie aktualizacji! 
8. Po zakończeniu procesu aplikacja Sklep Play dostępna będzie z poziomu menu aplikacji.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uwaga: Sklep Play do działania wymaga połączenia z internetem. W monitorach Avtek TS Pro4K  
jest to możliwe na dwa sposoby: 

• podłączenie do lokalnej sieci przewodowej - wymaga podłączenia kabla RJ45 
• podłączenie do lokalnej sieci bezprzewodowej (wi-fi) - wymaga podłączenia adaptera wi-fi 

do portu USB monitora. Polecany model adaptera to TP-Link WN725.  
 
 
 

W przypadku pytań i problemów zachęcamy do kontaktu z działem serwisu. 
 

Dane kontaktowe serwisu: 

ViDiS S.A. 

ul. Logistyczna 4 
Bielany Wrocławskie 

55-040 Kobierzyce 

tel: 71 33 880 20 
e-mail: serwis@vidis.pl 

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 
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