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FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket, mielőtt a
készüléket üzembe helyezné!

1.) Olvassa el ezeket az utasításokat!
2.) Őrizze meg ezt a dokumentációt későbbi felhasználásra! Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, mellékelje hozzá ezt az Útmutatót is.
3.) Tartsa be a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetéseket!
4.) Ne használja a készüléket nedvesség vagy víz közelében! Ne tegye ki a
készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek illetve nedvességnek. Ne helyezzen
folyadékkal töltött tárgyakat (pl. vázát) a készülékre.
5.) A készülék tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze! A tisztításhoz
ne használjon folyadékot, tisztítószert vagy egyéb vegyi anyagot.
6.) Ne helyezze a készüléket hőforrás (pl. radiátor, hőtároló, tűzhely, stb.) vagy
egyéb hőt termelő eszköz (pl. erősítő) közelébe.
7.) A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel
működtesse. Mindig áramtalanítsa az eszközt mielőtt egyéb eszközöket
csatlakoztatna hozzá vagy a készülék tisztítását végezné. Áramtalanítsa
továbbá az eszközt zivatar és villámlás idején, valamint akkor is, ha
huzamosabb ideig nem használja a készüléket.
8.) Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használja a készülékhez!
9.) A készülék szervizelését bízza képzett szakemberre. Ha a készülék
bármilyen módon megsérül (különösképpen ideértve a hálózati adapter vagy a
tápkábel sérülését, a leejtésből vagy egyéb fizikai behatások okozta sérüléseket
ill. ha nedvesség érte az eszközt), áramtalanítsa a készüléket és forduljon a
szervizelésre jogosított márkaszervizhez. A készülék nem tartalmaz otthon
javítható részegységeket, a készülék burkolatának megbontása ill. az eszközön
bármilyen javítás vagy módosítás elvégzése súlyos, akár életveszélyes sérülést
okozhat!
10.) A készülékre vonatkozó jótállás megszűnik, ha az eszközt arra nem
jogosult személy felnyitja és azon javításokat és/vagy módosításokat végez.

11.) Ne fedje le a készülékházon található szellőzőnyílásokat.
12.) Ne használja a készüléket szélsőségesen alacsony vagy magas
hőmérsékletű helyiségben. A készüléket ne érje tűző napfény.

Figyelmeztetés: A tűzesetek és áramütés veszélyének elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje nedvesség.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az elemeket szélsőségesen magas
hőmérsékletnek (pl. tűz vagy tűző napsütés).

Megjegyzés: A gyártó fenntartja a jogot a készülék specifikációinak és tulajdonságainak
előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására. A készülék tulajdonságai és
funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. A szerkesztési ill. nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

1. BEVEZETŐ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez az Útmutató megismerteti Önt a
készülék kezelésével és használatával.
Bizonyos haladó funkciók eléréséhez jelszó megadása szükséges. Az
alapértelmezett, gyárilag beállított jelszó “000000”.

2. FŐ FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK
Ez az eszköz egy nagy felbontású, digitális kábeltelevíziós (DVB-C)
vevőeszköz, kizárólag digitális kábeltelevíziós adások vételére használható.

Funkciók
• Teljes DVB-C kompatibilitás
• Teljes MPEG- 4 H.264/AVC kompatibilitás
• Teljes MPEG- 2 SD és HD kompatibilitás
• Teljes MPEG- 1 Layer I & II kompatibilitás
• Használható frekvenciasáv: 48Mhz - 858Mhz
• CTI CAS támogatás
• EPG támogatás
• Automatikus és kézi csatornakeresés funkciók
• SPDIF digitális hangkimenet
• Támogatott felbontások: 576i, 576p, 720p és 1080i
• Támogatott képarányok: 4:3 és 16:9
• DVB ill. EBU (teletext) feliratozás használatának lehetősége (amennyiben
a műsorszolgáltató nyújt ilyen szolgáltatást)
• Változatos csatornalista szerkesztési funkciók (Kedvencek, Mozgatás,
Zárolás, Törlés)

• USB-s tárolóeszközről frissíthető firmware
• Nagy érzékenységű tuner egység
• Médiafájlok lejátszása külső USB-s tárolóeszközről
• Műsorok rögzítése külső USB-s tárolóeszközre

3. TÁVIRÁNYÍTÓ

Az elemek behelyezése
Helyezze a távirányítóba az elemeket, ügyelve a helyes polaritásra.

Az elemekkel kapcsolatban
● Kérjük, hogy cserélje ki az elemeket, ha a készülék nem érzékeli a

távirányító jelét.
● Kérjük, hogy AAA méretű elemeket használjon.

Megjegyzések:
● Kérjük, hogy ne használjon újratölthető (Ni-Cd) akkumulátorokat.

● Az elemeket ne tegye ki hő hatásának, ne dobja őket tűzbe, ne szerelje

szét őket valamint ne zárja őket rövidre.
● Ne ejtse le a távirányítót. Óvja az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne

lépjen a távirányítóra. Ezen behatások
működésképtelenségét okozhatják.

a

távirányító

sérülését

és

● Ne használjon a távirányítóban egyszerre régi és új elemet.
● Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha előreláthatólag hosszabb ideig

nem használja azt.
● A

feleslegessé vált elemek elhelyezését a helyi környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően végezze el. A lemerült szárazelemek és tölthető
akkumulátorok veszélyes hulladéknak számítanak, háztartásai szemétbe
történő elhelyezésük tilos!

Figyelmeztetés
Az elemeket tartsa gyermekektől távol! Amennyiben gyermeke véletlenül
lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!

3.1 GOMBKIOSZTÁS
Bekapcsoló
gomb

A készülék be- és kikapcsolása

TV/R

Váltás TV/Rádió mód között

NÉMÍTÁS

A hangerő némítása

0–9

Számgombok a televíziós csatornák
megadásához ill. számértékek
beírásához

FAV

Kedvenc csatornák listájának
megjelenítése

SWAP

Az előző csatorna kiválasztása
televíziónézés vagy rádióhallgatás
közben

MENU

A készülék kezelőmenüjének megnyitása

INFO

Az aktuális műsor információinak
megjelenítése

EPG

Az elektronikus műsorújság
megjelenítése

EXIT

Visszatérés az előző menüpontba

PIROS gomb

Helyzetérzékeny funkciógomb

ZÖLD gomb

Helyzetérzékeny funkciógomb

SÁRGA gomb Helyzetérzékeny funkciógomb
KÉK gomb

Helyzetérzékeny funkciógomb

FEL/LE

Mozgás a menükben ill. listákban fel/le

BAL/JOBB

Mozgás a menükben ill. listákban
balra/jobbra

VOL-/VOL+

Hangerő csökkenése / növelése

CH+/CH-

Csatorna lapozása felfelé / levelé

OK

Csatornák listájának megjelenítése TV
nézés vagy rádióhallgatás közben /
kiválasztás nyugtázása a kezelő
menüben

RES.

Kimeneti felbontás változtatása

ASPECT

Képarány váltása (4:3 vagy 16:9)

Timer

Az időzített (előjegyzett) felvétel
megadására szolgáló ablak megnyitása

PGUP /
PGDW

Lapozás egy oldallal fel/le a TV/rádió
szolgáltatások listájában

PLAY

Médiafájl vagy felvétel lejátszása

PAUSE

Médiafájl vagy felvétel lejátszásának
szüneteltetése

STOP

Médiafájl vagy felvétel lejátszásának
leállítása, felvételkészítés leállítása

REC

Műsor rögzítésének megkezdése

SUBTITLE

Felirat választó ablak megjelenítése

TEXT

Teletext megnyitása

AUDIO

Hangsáv választó ablak megjelenítése

T.Shift

Timeshift funkciógomb

4 ELŐ- ÉS HÁTLAP
4.1 HÁTLAP

Hátlap
ANT IN

Kábeltelevízió csatlakoztatása

LOOP OUT

Átmenő (loop) kimenet

HDMI

Digitális videókimenet HDCP-vel

VIDEO

Kompozit videókimenet

SCART

Analóg videókimenet

Optical

Digitális hangkimenet

Audio L/R

Analóg sztereó hangkimenet (B/J)

POWER

Tápcsatlakozó

5 ÜZEMBE HELYEZÉS
5.1 A VEVŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a kábeltelevízió koaxiális csatlakozóját az ANT IN
csatlakozóhoz.

TV készülék csatlakoztatása a kompozit videókimenet és az analóg
hangkimenetek segítségével. (Sárga RCA kábel: videójel, piros és fehér RCA
kábel: audió jel.)

TV készülék csatlakoztatása HDMI kábel segítségével.

Erősítő csatlakoztatása optikai kábellel az eszköz digitális hangkimenetét
használva.

5.2 ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A készülék gyors üzembe helyezését segíti az első bekapcsoláskor
megjelenő üzembe helyezési útmutató. A képernyő alsó részében található
gombok segítségével állítsa be a menü nyelvét, a használat helyét illetve
végezze el az automatikus csatornakeresést.

6. MINDENNAPI HASZNÁLAT
6.1 INFO GOMB
Televíziónézés közben nyomja meg az "INFO" gombot az információs sáv
megjelenítéséhez. Az "INFO" gomb kétszer történő megnyomásával bővebb
program információkat kaphat.

6.2 EPG (ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG)
Az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez nyomja meg az [EPG]
gombot. Az EPG segítségével tájékozódhat a műsorok kezdési és befejezési
idejéről valamint a műsorok tartalmáról. Az egyes műsorok között a
távvezérlő [FEL/LE] gombjaival lapozhat.

6.3 CSATORNÁK LISTÁJA
Nyomja meg az [OK] gombot az összes televízió vagy rádiócsatorna
megjelenítéséhez. A megtekinteni kívánt csatorna kiválasztásához használja a
csatornalista alján található gombokat.

6.4 RES GOMB
A készülék kimeneti felbontásának állításához nyomja meg a [RES] gombot. A
gomb ismételt megnyomásával az alábbi felbontások között választhat: 576i,
576p 720p, 1080i, 1080p(50Hz).

6.5 KÉPARÁNY
Nyomja meg a távirányító [ASPECT] gombját az aktuális műsornak
megfelelő képarány beállításához. A választható lehetőségek: Automatikus,
16:9 szélesvásznú, 16:9 pillar box , 16:9 pan&scan, 4:3 letterbox, 4:3
pan&scan, 4:3 teljes képernyő.

6.6 IDŐZÍTETT FELVÉTEL BEPROGRAMOZÁSA
Nyomja meg a [TIMER] gombot az időzített felvételek listájának
megjelenítéséhez.
[PIROS] gomb: új előjegyzés készítése;
[ZÖLD] gomb: előjegyzés szerkesztése;
[KÉK] gomb: előjegyzés törlése;
Nyomja meg az [EXIT] gombot a kilépéshez.

6.7 SUB GOMB

A sugárzott adások többnyelvű felirattal rendelkezhetnek, melyekből a [SUB]
gomb megnyomása után választhat (lásd a lenti ábrát). A kívánt felirat
kiválasztásához használja a kiválasztó ablak alján látható gombokat.

6.8. TEXT (TELETEXT)
Bármelyik TV csatorna műsora alatt nyomja meg a [TEXT] gombot a Teletext
megjelenítéséhez. A képernyőn megjelenik az adott csatornához tartozó
teletext. A teletext információkkal nem rendelkező csatornáknál a “Nincs teletext
információ” szöveg jelenik meg a kijelzőn.

6.9 AUDIO

A sugárzott programok esetleg többnyelvű hangsávval is rendelkezhetnek,
illetve többféle módban is sugárzásra kerülhetnek (pl. sztereó, bal vagy jobb
csatorna). Nyomja meg az AUDIO gombot a távirányítón az összes elérhető
hangsáv megjelenítéséhez (lásd a lenti ábrát). Ha az adott hangsáv
kiválasztása után nem hallható hang, az azt jelzi, hogy az adott hangsávon
éppen nem történik hangtovábbítás, ilyenkor kérjük, hogy válasszon másik
hangsávot.

6.10 FAV (KEDVENC CSATORNÁK LISTÁJA)
A csatornaszerkesztő ablakban kedvenc csatornáit hozzáadhatja a kedvencek
listájához. A lista eléréséhez nyomja meg a FAV gombot.
Kiválasztott csatorna megjelölése kedvencként: nyissa meg a
csatornaszerkesztő ablakot, válassza ki a kívánt csatornát majd nyomja mega
[FAV] gombot a kedvenc csatorna típusának beállításához. A mentéshez
nyomja meg az [OK] gombot, majd az [EXIT] gombot a kilépéshez.
1. Televíziónézés közben nyomja meg a [FAV] gombot a kedvenc csatornák
listájának megjelenítéséhez.
2. A [JOBB/BAL] gombokkal választhat a kedvenc csoportok közül.
3. A [FEL/LE] gombokkal válassza ki a kívánt csatornát majd nyomja meg az
[OK] gombot.

6.11 REC (FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
● Nyomja meg a REC gombot televíziónézés közben az éppen megtekintett

csatorna aktuális műsorának rögzítéséhez. A felvételkészítést a képernyő
jobb felső sarkában megjelenő számláló jelzi. A felvételkészítés
befejezéséhez nyomja meg a STOP gombot.
● A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a [PAUSE] gombot;
● A rögzítés leállításához nyomja meg a [STOP] gombot. A képernyőn

megjelenő kérdésre válaszul nyomja meg az [OK] gombot a rögzítés
leállításához vagy az [EXIT] gombot az ablak bezárásához.
● Ha nem állítja le a felvételt, a rögzítés mindaddig folytatódik, amíg a

készülékhez csatlakoztatott USB-s tárolóeszközön van rendelkezésre álló
szabad hely.
● Felvételkészítés közben nyomja meg az [INFO] gombot a felvétellel

kapcsolatos információk megjelenítéséhez.
● A felvételi eszközt a MENÜ → USB → Felvevő beállítások menüpontban

állíthatja be.
● Az elkészült felvételeket a MENÜ → USB → Multimédia menüben, a PVR

opciót használva nézheti vissza.
● Szolgáltatói beállításoktól függően kódolt adások tartalma esetleg nem

rögzíthető

ill. játszható vissza az eszközzel.

6.12 TIMEHSIFT
● Ezzel a funkcióval az élő adás szüneteltethető és vissza- vagy

előretekerhető. A funkció indítását követően a készülék a háttérben
folyamatosan egy ideiglenes fájlba rögzíti az adott műsort (ez a fájl nem kerül
megtartásra, a funkció leállítása után törlődik a csatlakoztatott USB-s
tárolóeszközről), így lehetőséget biztosít az adás szüneteltetésére ill. előrevagy visszatekerésére is. Az adás nem tekerhető a timeshift funkció indítása
előtti, vagy az élő műsor aktuális idejének utáni pontra.
● A timeshift funkció elindítása után az élő műsor képe kimerevítésre kerül és a

képernyőn a “Timeshift indítása, kérjük várjon…” ablak látható.
● A műsor lejátszásának indításához nyomja meg a [PLAY] gombot.
● A műsor szüneteltethető a [PAUSE] gomb megnyomásával.
● A funkció leállításához nyomja meg a [STOP] gombot. A képernyőn

megjelenő kérdésre válaszul nyomja meg az [OK] gombot a rögzítés
leállításához vagy az [EXIT] gombot az ablak bezárásához. A leállítást
követően a készülék visszatér az élő műsorhoz.
● A

gombokkal vissza- vagy előretekerheti az adást. Az adás nem
tekerhető a timeshift funkció indítása előtti, vagy az élő műsor aktuális
idejének utáni pontra.

7. BEÁLLÍTÓ MENÜ
A főmenü megnyitásához nyomja meg a [MENU] gombot.
● Nyomja meg a [MENU] gombot a menü megnyitásához;
● A [FEL/LE] gombokkal mozgathatja a kurzort felfelé ill. lefelé;
● A [BAL/JOBB] gombokkal mozgathatja a kurzort balra ill. jobbra;
● Az [OK] gomb megnyomásával léphet be a kiválasztott menüpontba;
● Nyomja meg az [EXIT] gombot a kilépéshez;

7.1 PROGRAM MENÜ
7.1.1 Program szerkesztés

Nyissa meg a menüpontot a csatornalista szerkesztéséhez (az alapértelmezett
jelkód: “000000").

1. Csatorna mozgatása

Nyomja meg a [PIROS] gombot a csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna
neve mellett egy jel jelenik meg. Ekkor a távirányító [FEL/LE] gombjaival
mozgathatja a kívánt helyre a csatornát. A beállítás befejezéséhez nyomja
meg az [OK] gombot.

2. Csatorna kihagyása

A kijelölt csatorna átugrása a csatornák lapozásakor. Ehhez nyomja meg a
[ZÖLD] gombot a csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna neve mellett egy
jelölő jelenik meg. Az így megjelölt csatornát a készülék nem jeleníti meg a
csatornák lapozásakor.

3. Csatornák zárolása

A kijelölt csatorna zárolása. Ehhez nyomja meg a [SÁRGA] gombot a
csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna neve mellett egy lakat jelenik meg.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK], a mentéshez az [EXIT] gombot.

4. Csatornák törlése

A törlés végrehajtásához jelölje ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg
a [KÉK] gombot. A képernyőn megjelenik a törlés végrehajtására vonatkozó
kérdés. A törlés nyugtázásához nyomja meg az [OK] gombot, a törlés nélküli
kilépéshez az [EXIT] gombot.

5. FAV gomb

A kijelölt csatorna hozzáadása a kedvenc csatornák listájához. Ehhez jelölje ki
a kívánt csatornát, majd nyomja meg a [FAV] gombot. A megjelenő ablakban
megadhatja a csatorna típusát is. A kilépéshez és mentéshez nyomja meg az
[EXIT] gombot.

6. Csatornák átnevezése

Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát és nyomja meg a [SWAP] gombot a
képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez. Írja be a választott nevet. A
mentéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

7.1.2 EPG
A hét napos elektronikus műsorújság megjelenítése. A [BAL/JOBB] gombokkal
választhat a csatornák között, a [FEL/LE] gombokkal lapozhat az adott csatorna
műsorai között. A kijelölt műsor rövid tartalma a képernyő jobb oldalán
olvasható. A [SÁRGA/KÉK] gombokkal egy egész oldalt lapozhat felfelé vagy
lefelé. Az OK gomb megnyomásával előjegyezheti az adott műsort
megtekintésre vagy rögzítésre. A készülék a műsor kezdési időpontjában
átkapcsol az előjegyzett műsorra.

7.2 KÉP MENÜ

7.2.1

Képarány
A megjelenítéshez használt televíziónak megfelelő képarány beállítása. A
használni kívánt képarányt a [BAL/JOBB] gombokkal állíthatja be.

7.2.2

Felbontás
A megjelenítéshez használt televíziónak megfelelő felbontás beállítása. A
használni kívánt felbontást a [BAL/JOBB] gombokkal állathatja be.

7.2.3

TV formátum
A megjelenítéshez használt televízió szabványának beállítása. A
használni kívánt szabványt a [BAL/JOBB] gombokkal állíthatja be.

7.2.4. Videókimenet

A készüléken használt videókimenet kiválasztása.

7.3 CSATORNA KERESÉS

7.3.1 Automatikus keresés
A távirányító számgombjait használva állítsa be a keresési tartomány
kezdetét és végét, majd nyomja meg az [OK] gombot a keresés
megkezdéséhez. Ha a keresés véget ért, nyomja meg az [EXIT] gombot a
mentéshez és kilépéshez.

7.3.2 Manuális keresés
A távirányító számgombjait használva állítsa be a keresendő frekvenciát,
majd nyomja meg az [OK] gombot a keresés megkezdéséhez. Ha a
keresés véget ért, nyomja meg az [EXIT] gombot a mentéshez és
kilépéshez.

7.4 IDŐ

7.4.1 Időeltolódás
Az aktuális időeltolódás beállítása. Auto opció választása esetén ennek
beállítása automatikusan történik, “Manuális” opció választása esetén a
beállítást kézzel kell elvégezni.

7.4.2 Elalvás mód
A készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A kívánt időt a
[BAL/JOBB] gombokkal állítsa be.

7.5 NYELVI OPCIÓK

Ebben a menüben állíthatja be a készülék menüjének nyelvét, valamint az
előnyben részesített hang- illetve felirat nyelvet is.

7.6 RENDSZER

7.6.1 Szülői felügyelet
A szülői felügyelet szintjének beállítása. Az opció megváltoztatásához a jelszó
megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó “000000”. A jelszó megadását
követően a [BAL/JOBB] gombokkal állítsa be a kívánt felügyeleti korhatárt.

7.6.2 Jelszó beállítása
A készülék bizonyos beállításainak megadásához ill. megváltoztatásához,
valamint a zárolt csatornák megtekintéséhez a jelszó megadása szükséges,

amely egy hat számjegyből álló számsor. A készülék alapértelmezett jelszava
“000000”. A jelszó beállításánál szükséges a régi jelszó megadása, majd az új
jelszó megadása kétszer. A beállított új jelszó elmentéséhez nyomja meg az
[OK] gombot, a jelszó megváltoztatása nélkül történő kilépéshez nyomja meg az
[EXIT] gombot.

7.6.3 Gyári beállítások visszaállítása
A készülék beállításainak visszaállítása a gyári értékekre. A beállítások
visszaállításához nyomja meg az [OK] gombot. A beállítások változtatás
nélkül hagyásához és a kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

7.6.4 A készülék rendszerszoftverének frissítése
7.6.4.1 Frissítés televízióadásból
Ez a frissítési módszer csak abban az esetben használható, ha a
televízióadás tartalmaz frissítési információkat, erről kérjük érdeklődjön

műsorszolgáltatójánál. Általánosságban megjegyezhető, hogy
végfelhasználók számára az USB-ről történő frissítés javasolt.

7.6.4.2 Frissítés USB-s eszközről
Csatlakozotassa a frissítő fájlt tartalmazó USB-s tárolóeszközt a
készülékhez, majd válassza a MENÜ → Rendszer → Szoftver frissítés →
Frissítés USB-ről opciót. Válassza ki a frissítő fájlt és nyomja meg az [OK]
gombot a frissítés megkezdéséhez.
FIGYELEM: Ne távolítsa el az USB eszközt a készülékből ill. ne kapcsolja
ki a vevőt amíg a frissítés folyamatban van, mivel ez a készülék
meghibásodását ill. nem megfelelő működését okozhatja. Kizárólag hivatalos
forrásból származó firmware-t használjon a készülékhez. A készülékre
vonatkozó jótállás megszűnik ismeretlen ill. nem jóváhagyott forrásból történő
frissítő fájl használata esetén.

7.7 USB

7.7.1 Médialejátszó
Ez az eszköz integrált médialejátszóval rendelkezik, melynek segítségével az
alábbi fájltípusokat játszhatja le NTFS vagy FAT32 fájlrendszerű külső USB-s
tárolóeszközről.
Fájltípus

Formátum

Képek

JPEG, BMP, PNG

Zene

*.wma, *.mp3, *.aac

Filmek

*.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.div, *.mov, *.mkv, *.mjpeg, *.ts,
jpeg

motion

Megjegyzések:
• A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás
tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen
adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori
felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
• Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat
található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.

• Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt
fájlrendszertől vagy kapacitástól függően.
• Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodek típustól és -beállítástól
függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájltípusok listája csupán
tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után
előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.

