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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. 
• Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba. Az erős fény károsíthatja a szemét. 
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2. A csomag tartalma  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEÍRÁS 
 
Elől nézet: 
1. Lencsék 
2. Szellőzőnyílás (légbevezető) 

 
 

Hátul nézet 
1. Szellőzőnyílás (levegő kimenet) 
2. Infravörös vevő 
3. Bekapcsoló gomb - Tartsa nyomva 2 másodpercig 
a be- vagy  kikapcsoláshoz. 
4. Hangszóró 
5. USB-C port - Hálózati csatlakozás (mellékelve) 
6. USB port - Csatlakoztassa az USB tárolót.  
7. HDMI 
8. Csatlakoztassa a lejátszót a HDMI kimenethez 
 
Felül nézet 
1. +/- - Hangerő fel / le 
2. Erősítse meg a választást 
3. Visszatérés az előző menübe 
4. Navigációs gombok - görgetés a menükben vagy a kiválasztott tartalom beállítása, 

érintse meg a gombot  a következő / előző oldalra lépéshez 
 
 
Alul nézet 
1. Állványszál 
 
 
Távirányító 
1. Be- / kikapcsoló gomb 
2.Mikrofon 
3.LED jelző 
4. A jelforrás váltó gombja 
● Nyomja meg a gombot az Android TV ™ és a HDMI közötti váltáshoz 
● A kézi fókusz aktiválásához tartsa nyomva 
3 másodpercig 
5. Navigációs gombok 
● Navigáljon a menükben, vagy állítsa be a kiválasztott tartalmat 
6. Megerősítés gomb - OK 
● Nyomja meg a gombot a választás vagy a bejegyzés megerősítéséhez 
● A lejátszás szüneteltetése / folytatása 
7. Google Assistant gomb 
● A gomb megnyomásával mondja ki a Google Assistant utasításokat csak a 

sikeres Bluetooth párosítás után) 
8. Kezdőlap gomb 
● Nyomja meg a gombot az alapmenübe való belépéshez 
9. Vissza gomb 
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● Visszatérés az előző menübe 
Hangerő-növelő / -gombok 
 
LED-jelzés: LED állapot 
Szilárd fehér: kivetítő üzemmódban használható 
Villogó kék: készen áll a párosításra / Bluetooth párosításra 
(Bluetooth hangszóró üzemmód). 
Kék fény : Bluetooth kapcsolat aktív (Bluetooth hangszóró 
üzemmód). 
Pirosan villog: az akkumulátor kapacitása alacsony 
Piros fény: töltés be van kapcsolva 
Folytonos zöld: Akkumulátor teljesen feltöltve 
 
4. Első lépések 
1.4 elhelyezés 
Helyezze a kivetítőt egy stabil, lapos asztalra a képernyő előtt. A legjobb            
eredmény érdekében a képernyőnek fehérnek és síknak kell lennie. A          
berendezés és a képernyő közötti távolságnak legalább 0,50 méternek         
és legfeljebb 3 méternek kell lennie, hogy 50–250 cm átlós          
képernyőképe 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 el a projektort          
úgy, hogy a kép átlója 100 és 200 cm között legyen. 
 
4.2 A távirányító előkészítése 
A távirányítón két AAA méretű elem található. 
1. Az első használat során távolítsa el a védőszalagot az akkumulátor aktiválásához a távirányítón. 
2. Az elem cseréjéhez nyissa ki az elemtartó rekeszt, majd helyezze be az új elem megfelelő polaritású (+/-)                  
jelzésű elemét, majd zárja be és rögzítse az elemtartó rekeszt. 
 
4.3 Használat 
1. Az első használat előtt töltse fel teljesen a beépített          
akkumulátort a mellékelt kábellel és töltővel. 
2. A projektor bekapcsolásához tartsa lenyomva (2 másodpercig)        
a kivetítő bekapcsoló gombját. 
3. Forgassa a készüléket a képernyő vagy a fal felé. 
4. A kép élesítéséhez finoman csúsztassa el a kivetítőt az          
automatikus fókusz aktiválásához. A fókusz manuális      
beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a HDMI / ATV          
gombot 3 másodpercig. 
5. Ha a kivetítőt először használja, az alapbeállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
Tipp: A Nebula Capsule II kivetítő lehető leggyorsabb és biztonságosabb feltöltéséhez csak a mellékelt töltőt               
használja. 
 
4.5 Nebula App 
A projektor működésének elősegítése érdekében javasolt a Nebula Connect letöltése. Ezzel az alkalmazás             
egérgombokként használhatja a képernyőt. 
1. Töltse le a Nebula Connect alkalmazást az App Store-ból (iOS           
eszköz) vagy a Google Playből (Android készülék). 
2. Aktiválja a Wi Fi-t okostelefonján, és válassza a [Nebula Capsule II]            
elemet. 
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az okostelefon és a Nebula          
Capsule II ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. 
3. Nyissa meg a Nebula Connect elemet, és kövesse a képernyőn           
megjelenő utasításokat a huzalozás beállításának befejezéséhez. 
 
5. A Nebula Capsule II használata az Android TV ™ készülékkel 
A csatlakozási folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
1. lehetőség: Gyors telepítés 
Az Android telefon felhasználók gyorsan beállíthatják az Android TV kapcsolataikat, követve az Android             
telefonjukon található utasításokat. 
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2. lehetőség: Nebula Capsule II kivetítő beállítása 
Az IOS felhasználóknak az alábbi utasításokat kell követniük a link kitöltéséhez. 
① Hagyja figyelmenkívül a gyorsbeállítási eljárást. 
② Csatlakoztassa a Nebula II kapszulát a hálózathoz. 
③ Jelentkezzen be Google Fiókjával. 
A Nebula Capsule II kivetítőt az eljárás elvégzése után csatlakoztatni kell az Android TV-hez. 
 
6. Beállítások 
A kivetítő első bekapcsolásakor végezze el a főbeállítást. 
 
6.1 Hálózat 
Ez az eszköz vezeték nélküli (Wi-Fi) kapcsolaton keresztül csatlakozhat az internethez. 
 

1. Nyomja meg a  gombot az Alapmenü eléréséhez, válassza a [Hálózat és Internet] elemet, majd nyomja 
meg a Megerősítés gombot. 
2. A kapcsolat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
6.2 Bluetooth hangszóró üzemmód 
A kivetítőt Bluetooth hangszóróként is használhatja. 
 

1. Nyomja meg a   gombot a Bluetooth hangszóró üzemmódra 
váltáshoz. 

2.  Aktiválja a Bluetooth-ot az okostelefonon, és válassza ki a Capsule II 
készüléket, amelyet hozzáadni szeretne. 
 

  
 
Megjegyzés: Mielőtt ezt a kivetítőt önálló hangszóróként használja, ellenőrizze, hogy a távirányító csatlakoztatva             
van-e ehhez a kivetítőhöz Bluetooth-on keresztül. 
 
6.3. Projektor mód 
Projektor üzemmódban más Bluetooth fejhallgatót vagy hangszórót is használhat. 
 

1. Nyomja meg a  gombot az Alapmenü megnyitásához, válassza a [Beállítások]> [Távvezérlők és 
kiegészítők] elemet, majd nyomja meg az OK gombot 
 
2. Válassza az Add accessories - kiegészítők hozzáadása lehetőséget. 
➢ A kivetítő megkezdi a kiegészítők keresését. 
③ Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a megerősítés gombot és a 
hangerő csökkentő gombot, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba. 
④ A Bluetooth-kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő         
utasításokat. 
Megjegyzés: A Bluetooth-eszköz párosítása előtt ellenőrizze, hogy párosítási        
módban van-e. 
 
6.3 Vetítő 

Nyomja meg a gombot az Alapmenü eléréséhez, válassza a [Beállítások]> [Projektor beállítások] elemet,              
majd nyomja meg az OK gombot 
 
[Image Mode]  [Auto] / [Standard Mode] / [Battery Mode] 
[Color Temperature] [Normal] / [Cool] / [Warm] 
[Auto Keystone Correction] Az automatikus szögtorzítás korrekció funkció be- és kikapcsolása. 
[Auto Focus  Correction]  Az automatikus fókuszkorrekció funkció be- és kikapcsolása. 
[Manual Focus  Correction]  A fókusz kézi beállításához nyomja meg az ENTER gombot. 
[Update version]  Nyomja meg az ENTER-t a firmware verzió frissítéséhez. 

 
 
6.4 Alkalmazások 
1. A Kezdőlap menüben válassza a [Beállítások]> [Alkalmazások] lehetőséget, és nyomja meg a megerősítés              
gombot. 
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2. Válasszon egy alkalmazást az aktuális verzió ellenőrzéséhez, a megnyitáshoz vagy a kényszerítés             
megszüntetéséhez, a használt memória ellenőrzéséhez, az adatok törléséhez vagy az alkalmazás           
eltávolításához. 
6.5 Egyéb 
A kezdőmenüben válassza a [Beállítások] elemet a többi beállításhoz. 
 
 

[Device Preferences] 

[Date & time] 
Állítsa be a dátumot és az időt 
manuálisan. 

[Language] 
Válassza ki a képernyőn megjelenő menü 
nyelvét. 

[Keyboard] 
Válassza ki a használni kívánt 
billentyűzet nyelvét. 

[Sound] 
Válassza ki az audio kimeneti forrást és 
az audio formátumot. 

[Storage] 
Ellenőrizze az eszköz tárolását és a 
cserélhető tárolókapacitást. 

[Reset] 
Az eszköz belső tárolójából származó 
összes adat törlődik. 

[Date&Time 

[Automatic date & time] 
Automatikus dátum-/ időbeállítások 
engedélyezése / letiltása. 

[Set date] Állítsa be a dátumot kézzel. 

[Set time] Manuális időbeállítás. 

[Set time zone] Időzóna kiválasztása. 

[Use 24-hour format] 
A 24 órás formátum engedélyezése vagy 
letiltása. 

 
 
7 A Nebula Capsule II használata 
 
7.1 Lejátszás HDMI lejátszó eszközökről 
A Nebula Capsule csatlakoztatható különféle HDMI lejátszó       
eszközökhöz, például TV-dobozhoz, TV-stickhez, DVD-lejátszóhoz,     
set-top boxhoz (STB), játékkonzolhoz vagy más eszközhöz. 
Válassza a következő három lehetőség egyikét a HDMI kimeneti         
porttal rendelkező készülékek lejátszásához: 
a) Csatlakoztassa a Nebula Capsule II készüléket a HDMI lejátszó          
eszközhöz HDMI kábellel (nem tartozék). 
 
➢ Ha HDMI-lejátszóhoz csatlakozik, a HDMl lejátszása       
automatikusan elindul. 
 
 
b) Az Android TV és a HDMI közötti váltáshoz nyomja meg a távvezérlő HDMI / ATV gombját. 
c) Lépjen a kezdő menü [Beállítások]> [HDMI] elemére, és a csatlakozási folyamat befejezéséhez kövesse a               
képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
7.2 Lejátszás USB meghajtón 
A Nebula Capsule II készülékkel zenét hallgathat, videókat nézhet, és az USB meghajtón tárolt pillanatképeket is                
megtekintheti. 
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Lejátszás USB meghajtón: 
① Töltse le az ES File Explorer alkalmazást a Google Playről. 
② Csatlakoztassa az USB meghajtót az USB porthoz. 

➢ Az USB mappa megjelenik az ES File Explorer programban. 
 
③ Válassza ki a lejátszani / megjeleníteni kívánt USB meghajtón videókat           
vagy fényképeket, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. 
④ A lejátszás leállításához nyomja meg az OK gombot. 
 
 
7.3 Lejátszás külső audioeszközökön keresztül 
Ez a kivetítő külső audió eszközhöz, például fejhallgatóhoz vagy hangszórókhoz is csatlakoztatható; Ha külső              
hangszórókhoz csatlakoztatja, a belső hangszóró rendszer inaktiválódik. 
 
 
Hang lejátszása külső audioeszközökön keresztül: 
① A fejhallgató vagy a külső hangszóró csatlakoztatásához használjon 3,5          
mm-es audiokábelt vagy adaptert (nem tartozék). 
② Csatlakoztassa a kábel másik végét a projektor AUDIO OUT portjához. 
➢ Külső eszközök hangját fogja hallani. 
Megjegyzés: Mielőtt fejhallgatót csatlakoztatna és fülére helyezné, engedje le a          
hangerőt, hogy elkerülje a halláskárosodást. 
 
 
7.4 A Bluetooth-tartozékok csatlakoztatása 
A Bluetooth tartozékok csatlakoztathatók a Nebula CapsuleⅡ-hez. 

① Nyomja meg a  gombot az Alapmenü eléréséhez, válassza a [Beállítások]> [Távvezérlők és kiegészítők] 
elemet, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 
 
② Válassza a Kiegészítők hozzáadása lehetőséget. 

➢ Ez a kivetítő kiegészítőket fog keresni. 
 
③ Majd egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot és a hangerő 
csökkentő gombot együtt a Bluetooth párosítási módba lépéshez. 
 
④ A Bluetooth-kapcsolat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő        
utasításokat. 
Megjegyzés: A Bluetooth-eszközök párosítása előtt ellenőrizze, hogy párosítási        
módban vannak-e. 
 
 
7.5 A beépített Chromecast használata 
Vezeték nélkül megoszthatja fényképeit, videóit és zenéjét telefonjáról        
közvetlenül a TV-készülékbe. 
 
 
① Indítsa el a YouTube videó lejátszását a telefonján, majd érintse meg a             
képernyőn a "cast" ikont 
② Válassza ki a megosztani kívánt „D2421” eszközt. 

➢ Ez a kivetítő tükrözi a csatlakoztatott telefon kijelzőjét. 
 
Bizonyos tartalmak esetében a szerzői jogi korlátozások miatt a         
megosztás nem lehetséges. Ebben az esetben a tartalmat ugyanazon az          
alkalmazáson keresztül lehet streamelni, amelyet a Nebula Capsule-ra telepítettek. 
Bármilyen alkalmazáson megoszthatja videóit, amelyek támogatják a beépített Chromecastot. 
 
 
7.6 Élvezze a Google szolgáltatásait 
A Nebula CapsuleⅡ a Google szolgáltatásait is támogatja. A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás után               
online szolgáltatásokhoz férhet hozzá, filmeket nézhet, zenét nézhet, képeket nézhet vagy böngészhet az             
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interneten. A már telepített alkalmazásokon kívül bármilyen más alkalmazást is telepíthet a Google Playről, és               
hangüzeneteket adhat a Google Assistant számára bizonyos feladatok elvégzéséhez. 
 
 
 
Google Assistant hangvezérlés: 
① Ügyeljen arra, hogy a távirányítót csatlakoztassa a Nebula Capsule kivetítő tartójához, a „Bluetooth-kiegészítők              
csatlakoztatása” című részben leírtak szerint. Csatlakoztatás esetén a távvezérlő LED-jelzőfénye folyamatosan           
pirosan világít. 
②   Nyomja meg a távirányítón a Google Assistant gombot, és kezdje el az asszisztens utasításait.  
 
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
A műszaki adatok és a megjelenés értesítés nélkül megváltozhatnak. 
 
 
Energiagazdálkodás 15V - 2A 

Energiafogyasztás <20W 

Készenléti energiafogyasztás <0,5 W 

Kijelző technológia 0,3 hüvelykes, 1280 x 720p DLP 

Fényforrás RGB LED 

Átlós kép 50–250 cm 

Felbontás 1280 x 720 pixel 

Világosság 200 ANSI lumen  

Kontrasztarány 600:1 

Kivetítési arány 1.3 

Kivetítési távolság 0,58 m - 3,08 m 

CPU négymagos A53 

OS Android 9.0 

RAM 2 GB DDR 

ROM 8 GB-os eMMC 

Hangszóró-illesztőprogramok 8W 

Wi-Fi 
IEEE802.11 a / b / g / n kettős 

frekvencia 2,4G / 5G 

Bluetooth verzió V4.2 

USB fájl. Rendszer FAT32 / NTFS / exFAT 

Beépített akkumulátor típus Li-Polymer 

Kapacitás 9700mAh 3,7 V 

A film lejátszási ideje 
kb. 3 óra akkumulátor 

üzemmódban 

Ajánlott működési környezet 5 ° C - 35 ° C 
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Relatív páratartalom 15% ~ 85% (nem kondenzáló) 

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

Méretek (H x D) 150 x 80 mm 

Súly 740 g 

 
Hibaelhárítás 
1 Nem kapcsolható be távirányítóval? 
• A bekapcsoláshoz nyomja meg 2 másodpercig a projektor tápellátás gombját. 
• Ha a hangszóró ki van kapcsolva, a távirányítóval nem kapcsolhatja be. 
 
2 A távirányító nem működik? 
• Távolítsa el a védőszalagot, hogy aktiválja a távirányító elemeket. 
 
3 Homályos a kép? 
• Forgassa el a fókusz gombot a lehető legjobb fókusz eléréséhez. 
 
4 Megfordult a vetítési kép? 
• Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez, válassza a [Beállítások]> [Projektor mód] lehetőséget, és váltson a 
megfelelő állapotra. 
 
5 Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz? 
• Frissítse a rendelkezésre álló hálózatok referesh listáját, és próbálja újra. 
• Indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót vagy eszközt, és próbálja újra. 
 
6 Hogyan frissíthetek a firmware-t? 
• Ha egy új verziót észlel, a rendszer kéri az újraindítást és a frissítést. 

 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciájának. Az Anker Technology Co., Limited kijelenti, 
hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www. SeeNebula.com/certification. 
BT maximális kimenő teljesítmény: 8 dBm; BT frekvenciasáv: 2402-2480 MHz; 
Wi-Fi maximális kimenő teljesítmény: 16 dBm (2,4 G); 10 dBm (5G); 
Wi-Fi frekvenciasáv: 2412-2472 MHz (2.4G); 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz (5G). 
Az 5150-5250 MHz-et csak beltéren, nem szabadban lehet használni. 
A terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártják, amelyek 
újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatók. 
 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani, hanem az újrahasznosítás végéig a megfelelő gyűjtőhelyen kell elhelyezni. A megfelelő 
ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megvédeni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és 
a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért 
forduljon a helyi városhivatalhoz, az ellátási ponthoz vagy a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. 

 
FCC nyilatkozat 
Ez az eszköz megfelel a Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételre vonatkozik: (1) Ez a 
készülék káros interferenciát okozhat, és (2) A készüléknek el kell fogadnia a beérkezett interferenciát, beleértve 
az interferenciát, amely nem kívánt működési feltételeket okozhat. 
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Figyelem: A módosítások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott 
jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályzat 15. részének a 
B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a szabványokat úgy tervezték, hogy ésszerű 
védelmet nyújtsanak a lakossági területeken a káros interferencia ellen. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem telepíti és nem használja 
az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Mindenesetre nincs 
garancia arra, hogy az interferencia nem jelenik meg egy adott telepítésnél. Ha ez a készülék káros interferenciát 
okoz a rádió vagy a televízió vételében, amely a készülék be- vagy kikapcsolásával meghatározható, javasoljuk, 
hogy próbálja megakadályozni az alábbiak valamelyikének zavarását: (1) A fogadóantenna elforgatása vagy 
áthelyezése (2) Növelje a készülék és a vevő közötti elválasztást (3) Csatlakoztassa a berendezést egy másik 
áramkörhöz, amely nem a vevőegységhez csatlakozik. (4) Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy 
tapasztalt rádió / televízió szakemberhez. 
 
FCC sugárzási expozíciós nyilatkozat 
Ez a készülék ellenőrizetlen környezetben megfelel az FCC expozíciós határértékeinek. Ezt a készüléket a 
sugárforrás és a test közötti távolság legalább 20 cm távolságra kell telepíteni. A távadót nem szabad ugyanazon 
helyre helyezni vagy más antennával vagy adóval együtt működtetni. 
 
Figyelmeztetés árnyékolt kábelekre 
Minden más berendezést csatlakoztatni kell árnyékolt kábelekkel az FCC előírásoknak való megfelelés 
érdekében. 
 
Védjegyek 

   A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licenseing LLC 
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 
A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő cég bejegyzett védjegyei. 
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