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Biztonsági előírások 
A készülék használata előtt olvassa el és értse meg az összes útmutatást. Ne végezzen olyan változtatást vagy                 
beállítást, amely a felhasználói kézikönyvben nem szerepel. Ha az utasítások be nem tartása fizikai sérülést,               
adatvesztést vagy adatvesztést okoz, a jótállás nem igényelhető. 
 
 
Alapvető utasítások 
• A tűz és / vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki az egységet esőnek vagy                 
nedvességnek. Vízzel megtöltött tárgyakat, például vázákat, nem szabad rátenni. 
• Ne tegye a terméket puha felületre, például asztalterítőre vagy szőnyegre.  
• Ne tegye a készüléket olyan helyekre, amelyek túlzott pornak vagy szennyeződésnek vannak kitéve, vagy erős                
mágneses mezőket sugárzó készülékek közelébe. 
• A túlmelegedés elkerülése érdekében ne blokkolja vagy zárja el a szellőzőnyílásokat. 
• Soha ne tegye a készüléket zárt térbe. A megfelelő szellőzés biztosításához mindig elegendő szabad hely                
legyen a készülék körül. 
• Védje a készüléket közvetlen napfénytől, hőtől, nagy hőmérsékleti ingadozásoktól és nedvességtől. Kerülje a              
szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék és tartozékainak tárolására alkalmas hőmérséklet: 0-35°C. 
• Ha ezt a készüléket hosszú ideig használja, a felülete forró lesz. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki, majd                   
húzza ki a töltőt. Miután lehűlt, újraindíthatja a használatát. 
• A készüléket mindig óvatosan kezelje. Ne érintse meg a lencsét. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül                 
működtessék ezt a készüléket. 
• Soha ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre. 
• Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét az egységet. 
• Csak a gyártó által meghatározott alkatrészeket és tartozékokat használjon. 
• Kerülje a túlzott rezgést, amely a belső alkatrészeket károsíthatja.  
 
Hallásvédelem 
• A halláskárosodás elkerülése érdekében a készüléket ne használja magas hangerőn hosszú ideig. Állítsa be a                
hangerőt biztonságos szintre. 
 
Tápegység 
• Az A2014 típusú töltő kimeneti feszültsége / árama DC 15V / 2A. A csatlakozó külön van, leszerelhető az                   
adapterről. A töltőt a termék közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 
• Ez a töltő csak beltéri használatra készült. 
• A termék töltésekor helyezze normál szobahőmérsékletű és jól szellőző környezetben (ajánlott 5 ° C és 25 ° C                   
között). 
• A használt burkolat anyagának köszönhetően ezt a készüléket csak 2.0 vagy annál újabb USB interfészre kell                 
csatlakoztatni. Tilos az összeköttetés az úgynevezett power USB-vel. 
 
Akkumulátor 
• Soha ne cserélje ki a beépített akkumulátort. Ha ki kell cserélnie, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos                  
szervizközponttal. 
• Robbanásveszély! Tartsa távol az elemeket hőtől, napfénytől vagy tűztől. Az elemeket soha ne dobja tűzbe. 
• Az akkumulátorok vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell megsemmisíteni. 
• Rendszeresen töltse fel a készüléket. Ne tárolja ezt a készüléket teljesen lemerült akkumulátorral. 
• Két AAA méretű elem lenyelhető. Ezért tartsa távol a távirányítót gyermekektől. 
•  Ha hosszabb ideig használja a távirányítót, vegye ki az akkumulátort. 
• Cserélje ki a távirányító elemét ugyanolyan típusú vagy azzal egyenértékű elemre, különben robbanásveszély              
áll fenn. 
 
Karbantartás 
• Használjon puha, szöszmentes ruhát. A tisztításhoz soha ne használjon folyékony, aeroszolos vagy könnyen              
gyúlékony tisztítószereket (permetek, súrolószerek, fényes vagy alkoholos alapú tisztítószerek). 
• Ne használjon folyékony lencsetisztítót, mert ez károsíthatja a lencse védőfóliáját. A lencse tisztításához              
használjon lencsetisztító papírt. 
 
Javítások 
• Ne végezzen javítást a készüléken. A készüléket csak egy felhatalmazott szerviz javíthatja. 
• A nem megfelelő kezelés sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja. 
• Karbantartást csak szakképzett személyzet végezzen. 
 
Figyelmeztetés 
• Ez a készülék fénysugarat bocsáthat ki, amely veszélyes lehet a szemre. 
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• Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba. Az erős fény károsíthatja a szemét. 
 
 
 
A csomag tartalma 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektor Hálózati adapter és kábel         Útmutató                  Távirányító 
 
 
Leírás 
Elölnézet 
1. Lencsék 
2. Fókuszkerék 
3. Hangszóró 
 
Hátulnézet 
1. Szellőzőnyílás (levegő kimenet) 
2. Infravörös vevő 

3.  gomb 
 
● A gomb megnyomásával válthat a Bluetooth hangszóró és a projektor           
mód között 
● A Bluetooth hangszóró be- és kikapcsolása 
 
4. Bekapcsoló gomb: Tartsa nyomva 2 másodpercig a be- és          
kikapcsoláshoz. 
5. Hangszóró 
6. USB - Csatlakozás az USB tárolóhoz. 
7. DC IN - csatlakozás a tápegységhez 
8. HDMI - Csatlakoztassa a lejátszót a HDMI kimenethez 
 
3. Felülnézet  

 
Vissza az előző menübe 
 
Nyissa meg az alapmenüt 
 
 
Érintse meg az egérgombos mód megnyitásához / kilépéshez 
 
 
 
+/-   - hangerő fel / le 
 
 
 

 
 
4. Alulnézet  
1. Az állvány menete 
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5. Távirányító 
1. Nyomja meg a gombot a kikapcsolás, készenléti, bekapcsolás vagy a Bluetooth 
hangszóró üzemmódba lépéshez 
2. Egér szimbóluma - Nyomja meg az egérgomb üzemmódba lépéshez. 
3. OK - Nyomja meg a választás megerősítéséhez vagy a belépéshez. A lejátszás 
szüneteltetése vagy folytatása 
4. Ház szimbólum - Nyomja meg a gombot a kezdõ menü eléréséhez 
5. Több opció elérése lejátszás közben (mely opciók érhetők el a bemeneti forrástól 
függően). Nyomja meg és tartsa lenyomva a fókusz beállításához. 
6. Navigációs gombok - Görgessen a menükben vagy állítsa be a kiválasztott tartalmat 
7. Visszatérés az előző menübe 
8. - / + Hangerő le / fel 
 

 
 

LED-jelzés - LED állapot Leírás 

Bekapcsoló gomb  

Folyamatos kék  Kivetítő üzemmódban 

Folyamatos sárga  Készenléti üzemmód projektor módban 

Piros Be van kapcsolva 

Folytonos zöld  Akkumulátor teljesen feltöltve 

Pirosan villog  Az akkumulátor töltöttsége alacsony 

Bluetooth  

Villogó kék  Párosításra kész / Bluetooth párosítva / Bluetooth kikapcsolva 

Folyamatos kék Bluetooth kapcsolat aktív (BT hangszóró üzemmód). 

 
 
 
Kezdés  
1. Elhelyezés 
Helyezze a Nebula Apollo kivetítőt egy stabil, egyenes asztalra a képernyő 
előtt. A legjobb eredmény elérése érdekében a képernyőnek fehérnek és 
síknak kell lennie. A berendezés és a képernyő közötti távolságnak 
legalább 0,58 méternek és legfeljebb 3,08 méternek kell lennie, hogy az 50 - 
250 centiméter közötti képernyő legyen. 

• A kivetítőt nem kell a képernyő felé dönteni. A kivetített képet a 
beépített szögtorzítás-korrekciós funkcióval módosíthatja. 
• A gép és a képernyő közötti távolság határozza meg a kivetített kép méretét. A legjobb eredmény elérése 
érdekében helyezze a projektort egy-két méterre a képernyőtől. 
 
 

2. A távirányító előkészítése  
Kétféle típusú elem található a távirányítóban. 
1. Az első használat során távolítsa el a védőszalagot a távirányítóban lévő elemek aktiválásához. 
2. Az elem cseréjéhez nyissa ki az elemtartó rekeszt, majd helyezze be az új elem megfelelő polaritású (+/-) jelű 
elemeit, majd zárja be és rögzítse az elemtartó rekeszt. 
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3. Használat 
1. Az első használat előtt teljesen töltse fel a beépített akkumulátort. 
Csatlakoztassa a projektort a fali aljzathoz a mellékelt hálózati adapter és kábel 
segítségével. 
2. A projektor bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot két 
másodpercig. 
 
3. Forgassa a készüléket a képernyő vagy a fal felé. 
4. Forgassa el a fókuszgyűrűt a kép élesítéséhez. 
5. Ha a kivetítőt először használja, az alapbeállítás elvégzéséhez kövesse 
a képernyőn megjelenő utasításokat. 
Tipp: A Nebula Apollo kivetítő lehető leggyorsabb és biztonságosabb 
feltöltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja. 
 
Nebula App 
A projektor működésének elősegítése érdekében javasolt a Nebula 
Connect letöltése. Használja ezt az alkalmazást a kijelző egérgombként 
történő használatához. 
1. Töltse le a Nebula Connect alkalmazást az App Store-ból 
(iOS-eszköz) vagy a Google Play-ről (Android-eszköz). 
2. Aktiválja a Bluetooth-t okostelefonján. 
3. Nyissa meg a Nebula Connect elemet, és válassza a 
[Nebula-XXXXXX] lehetőséget olyan eszközként, amelyhez csatlakozni 
szeretne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. A kapcsolat beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
Beállítás 
A kivetítő első bekapcsolásakor végezze el a főbeállításokat. 
 
1. Hálózat 
Ez az eszköz vezeték nélküli (Wi-Fi) kapcsolaton keresztül csatlakozhat az internethez. 
1. A kezdőmenüben válassza a [Hálózat] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot 
2. A kapcsolat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
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2. Bluetooth 
Bluetooth hangszóró üzemmód 
A kivetítőt Bluetooth hangszóróként is használhatja. 
1. Nyomja meg a kivetítőn a Bluetooth szimbólumot a Bluetooth hangszóró üzemmódra váltáshoz. 
2. Aktiválja a Bluetooth-t okostelefonján, és válassza ki a [Nebula-XXXXXX] eszközt, amelyhez csatlakozni 
szeretne. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektor (kivetítő) mód 
Projektor üzemmódban más Bluetooth fejhallgatót vagy hangszórót is használhat. 
1. Nyomja meg a Kezdőlap gombot az Alapmenü eléréséhez, válassza a [Settings]> [Bluetooth] elemet, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
2. A Bluetooth-kapcsolat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
 
3. Projektor 
A kezdőmenü megnyitásához nyomja meg a kezdőgombot, válassza a [Settings]> [Projektor] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
 
[Image Mode]  [Auto] / [Standard Mode] / [Battery Mode] 
[Color Temperature] [Normal] / [Cool] / [Warm] 
[Auto Keystone Correction] A szögtorzítás korrekciós funkció be- és kikapcsolása. 
[Keystone Correction]  A szögtorzítás kézi javítása. Az alapértelmezett érték 0. 
[Projector mode] [Front]: A kivetítőt a képernyő elé helyezzük. 

[Rear]: A kivetítő a képernyő mögött található. 
[Inverted Front Projection]: A kivetítő lóg mennyezetről. A kép 180 fokkal el van 
fordítva. 
[Inverted Rear Projection]: A projektor a mennyezetről fordított helyzetben lóg, 
felülről lefelé és a képernyő mögött. A képet 180 fokkal elforgatják és tükrözik. 

 
 

 
 
 
 
 
4. App Manager 
1. Nyomja meg a Kezdőlap gombot az Alapmenü eléréséhez, válassza a [Beállítások]> [Alkalmazáskezelő] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot 
2. Válasszon ki egy alkalmazást az aktuális verzió ellenőrzéséhez, a megnyitáshoz vagy a megszüntetés 
kényszerítéséhez, a használt memória ellenőrzéséhez, az adatok törléséhez vagy az alkalmazás eltávolításához. 
Tipp: Ha több mint 3 alkalmazás van telepítve, akkor a kezdőlap alján az [All] lehetőséget választhatja az [Apps] 
oldal eléréséhez. Válassza ki az alkalmazást, és nyomja meg a távirányítón, majd kiválaszthatja a [Move To 
Home] vagy az [Uninstall] lehetőséget. 
 
5. Egyéb 
A főmenüben válassza a lehetőséget, válassza a [Beállítások] lehetőséget, és további beállításokat talál. 
 

[General] 
[Language] Válassza ki a megjelenítési menü nyelvét. 
[Keypad Tone] A billentyűzet hangjának be- és kikapcsolása 
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[Automatic Sleep Interval] 5 min /15 min / 30 min automatikus alvás 
[Background] Háttérválasztás 

[Clear Cache] A kivetítőn tárolt gyorsítótár-adatok törlése 
[Screen Mirroring] Aktiválja a képernyő tükrözését 

[Date&Time] 
[Automatic Date&Time] Az automatikus dátum- és időbeállítások  
[Date] Állítsa be a dátumot manuálisan 
[Time] Kézi időbeállítás 
[Select time zone] Időzóna kiválasztása 
[Use 24-hour format]  Válassza a 24 órás vagy a 12 órás formátumot. 

[Upgrade] 
[Check Update] Győződjön meg arról, hogy a legújabb verzióval rendelkezik. Kövesse a 

képernyőn megjelenő utasításokat a szoftververzió frissítéséhez. 
[About]  
[Recovery] A beépített memóriában lévő összes adat törlődik. 
 

 
Az Apollo használata 
Lejátszás HDMI lejátszó eszközökről 
A Nebula Apollo csatlakoztatható különféle HDMI lejátszó 
eszközökhöz, például TV-dobozhoz, TV-stickhez, DVD-lejátszóhoz, 
set-top boxhoz (STB), játékkonzolhoz vagy más eszközhöz. 
 
Tartalom lejátszása HDMI-lejátszó eszközökről: 
 
1. Csatlakoztassa a Nebula Apollo kivetítőt egy HDMI lejátszó 
eszközhöz HDMI kábellel (nem tartozék). 
 
2. A home menü megnyitásához nyomja meg a home gombot, 
válassza a [HDMI] elemet, és nyomja meg a gombot. A HDMI 
lejátszás automatikusan elindul, amikor először csatlakozik a HDMI 
lejátszó eszközhöz.) 
 
 
 
 
Lejátszás USB-tárolóról 
Ezzel az eszközzel élvezheti a zenét, a videókat és a diavetítéseket, vagy 
telepítheti az USB 2.0 eszközön tárolt alkalmazásokat USB-kábellel (nem 
tartozék). 
 
 

1. Nyomja meg az  alapmenü megnyitásához. 

2.  Válassza a [File Manager] lehetőséget, és nyomja meg a OK gombot. 

3. Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az OK gombot. 

 

 
Telepítse az alkalmazásokat 
Amikor vezeték nélkül csatlakozik a hálózathoz, hozzáféréssel 
rendelkezik minden online szolgáltatáshoz, filmeket, zenét és 
diavetítéseket élvezhet, és böngészhet az interneten. A telepített 
alkalmazásokon kívül bármilyen más alkalmazást is telepíthet a Nebula 
App Store-ból vagy az USB flash meghajtóról. 
 

1. Nyomja meg az  alapmenü megnyitásához. 

2. Válasszon egy internetszolgáltatást, és nyomja meg az OK 

gombot. 
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Kijelző tükrözése 
 
Vezeték nélkül átviheti okostelefonjának vagy táblagépének képernyőjét a képernyőre. 
 
 
A képernyő tükrözésének használata: 
 
 

1. Nyomja meg a  gombot az alapmenü megnyitásához, 
válassza a [Settings]> [General]> [Screen Mirroring] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot. 

2. Az eljárás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő        
utasításokat. 

➢ A Nebula Apollo megjeleníti az okostelefon vagy a           
táblagép képernyőjét. 
 
 
Tipp: Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem vetíthetők 
megjelenésre, a szerzői jogi korlátozásoknak megfelelően. 
Ebben az esetben az ilyen tartalmakat a Nebula Apollo 
kivetítőre telepített alkalmazás segítségével továbbíthatja. 
 
 
 
 
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
A műszaki adatok és a megjelenés értesítés nélkül megváltozhatnak. 
 
 
Energiagazdálkodás DC 15V 3A 

Energiafogyasztás <20 W 

Készenléti energiafogyasztás <0,5 W 

Kijelző technológia 0,2 hüvelykes, 854 x 480p DLP 

Fényforrás RGB LED 

Átlós kép 50–100 cm 

Felbontás 854 x 480p képpont 

Világosság 200 ANSI lumen 
200 ANSI lumen 

 

Kontrasztarány 400:1 

Kivetítési arány 3:1 

Kivetítési távolság 0,58 - 3,08 m 

CPU 4 magos A7 

OS Android 7.1 

RAM 1 GB DDR 

ROM 8 GB-os eMMC 
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Wi-Fi IEEE802.11b / g / n kettős 5G 

Bluetooth verzió 
4.2 

 

USB fájl. Rendszer 
FAT32 

 

Beépített akkumulátor típus 
Li-Polymer 

 

Kapacitás 
9750 mAh 3,85 V 

 

A film lejátszási ideje 
kb. 4 óra akkumulátor üzemmódban 

 

Ajánlott működési környezet 5 ° C - 35 ° C 

Relatív páratartalom 
15% ~ 85% (nem kondenzáló) 

 

Tárolási hőmérséklet / páratartalom 65 ° C, <90% páratartalom 

Méretek (H x D) 
131 × 65 × 65 mm 

 

Súly 579 g 
 
 
Hibaelhárítás 
1. Nem lehet bekapcsolni a távirányítóval? 

• A projektor bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot két másodpercig. 
• Ha a kivetítő ki van kapcsolva, a távirányítóval kapcsolhatja be. 

2. A távirányító nem működik? 
• Ellenőrizze, hogy az elemek be vannak-e helyezve a távirányítóba. 
• Cserélje ki a régi elemeket újra. 

3. Homályos kép? 
• Forgassa el a fókuszgombot a kép élesítéséhez. 

4. A vetített kép fordított? 
• A kezdőmenü megnyitásához nyomja meg a kezdőgombot, válassza a [Settings]> [Projector Mode] 

lehetőséget, és váltson a megfelelő állapotba. 
5. Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez? 

• Frissítse az elérhető hálózatok listáját, és próbálja újra. 
• Indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót vagy a kivetítőt, és próbálja újra csatlakozni. 

6. Hogyan frissíthetem a firmware-t? 
• Ha új verziót észlel, a rendszer felszólítja az újraindításra és a frissítésre. 

 
Figyelmeztetés  
Megfelelőségi nyilatkozat 
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia-követelményeinek. Az Anker Technology Co., 
Limited kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. Megtalálható a megfelelőségi nyilatkozat a www. SeeNebula.com/certification. 
 
BT maximális kimenő teljesítmény: 8 dBm; BT frekvenciasáv: 2402–2480 MHz; 
A Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 19 dBm (2,4G); 15 dBm (5G); 
Wi-Fi frekvenciasáv: 2412-2472 MHz (2,4 G); 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz (5G). 
Az 5150-5250 MHz frekvenciaváltó csak beltérben használható, kültéren nem. 

 
Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 
 
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
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megsemmisíteni, hanem hasznos élettartama végén a megfelelő gyűjtőhelyen, újrahasznosítás céljából. A 
megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a 
környezet védelméhez. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért 
forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket 
vásárolta. 
 
FCC nyilatkozat 
Ez a készülék megfelel a szabályok 15. fejezetének. A működés a következő két feltétel függvénye: (1) Ez az 
eszköz káros interferenciát okozhat, és (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, 
beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. 
Vigyázat: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások 
érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre 
vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a szabványokat úgy tervezték, hogy 
ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen lakóépületekben. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak 
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, 
hogy az adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- 
vagy televízió-adás vételénél, amelyet az egység be- vagy kikapcsolásával lehet meghatározni, akkor azt 
javasoljuk, hogy a felhasználó megpróbálja elkerülni a következők közül egyet vagy többet: (1) Forgassa el vagy 
helyezze át a vevőantennát (2) Növelje a távolságot a készülék és a vevő között (3) Csatlakoztassa a készüléket 
egy aljzathoz, amely eltér a vevőhöz csatlakoztatott áramkörön. (4) Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy 
egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez. 
 
FCC sugárterhelési nyilatkozat 
Ez a berendezés ellenőrizetlen környezetben megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést 
legalább 20 cm távolságra kell felszerelni és működtetni a sugárforrás és a test között. Az adó nem lehet 
ugyanazon a helyen, és nem üzemeltethető semmilyen más antennával vagy adóval együtt. 
 
Információ az árnyékolt kábelekről 
Az FCC előírásainak betartása érdekében minden más berendezéshez csatlakoztatást árnyékolt kábelekkel kell 
végezni. 
 
IC nyilatkozat 
Ez a készülék megfelel a jogdíjmentes RSS RSS szabványoknak. Az üzemeltetésre a következő két feltétel 
vonatkozik: 
(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és 
(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz 
nem kívánt működését okozhatják. " 
 
IC RF nyilatkozat: 
A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testétől, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel-e az RF 
sugárterhelési követelményeknek. 
 
Üzleti jelek 

A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licencing LLC 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A 
Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Más védjegyek 

és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
 
 

 
 

 
 

FORGALMAZÓ  
Moon Innovations Kft 

1188 Budapest, Podhorszky utca 89/A. 
hello@moonstore.hu 
www.moonstore.hu 

 
 

10 
 

 


