
 

FONTOS TUDNIVALÓK A HÁLÓZATI CSATOLÓVAL ÉS HDMI ALJZATOKKAL 
ELLÁTOTT ONKYO KÉSZÜLÉKEK MŰKÖDTETŐ PROGRAMJÁNAK 

FRISSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN: 

 A készülék lefagyásához és a processzor helyrehozhatatlan károsodásához vezet-
het, ha a működtető program frissítése során valamely külső HDMI eszközből 
vezérlő jel érkezik a rádióerősítő, vagy a frissítés alatt álló egyéb készülék HDMI 
bemenetére. Éppen ezért tiltsa le a készülék HDMI vezérlését (RIHD), mielőtt a 
működtető program frissítéséhez fogna! Még jobb, ha a frissítés időtartamára 
leválasztja róla az összes HDMI bemeneti kábelt. 

 Az alábbiak szerint tilthatja le a HDMI vezérlést: 
Lépjen a beállító fő menüben (Setup Main Menu) a "7. Hardware Setup" ponthoz, 
majd válassza ott a "7-4. HDMI" beállítási tételt! 
A megnyíló almenüben OFF (letiltva) értéket rendeljen a „HDMI Control” (HDMI 
vezérlés) paraméterhez.  

 Gondosan olvassa el a program frissítésének elindítása előtt az alábbi, a program-
frissítéssel kapcsolatos tudnivalókat is és szigorúan tartsa be az abban foglaltakat! 

 A programfrissítés mintegy 30-40 percig tart. Semmiképpen se kapcsolja ki a 
készüléket a programfrissítés elindítása után mindaddig, amíg véget nem ért 
a programfrissítés művelete! Ügyeljen arra is, hogy ez alatt áramszünet se 
következzék be, mert az esetleges áramkimaradás végzetes, a garancia által 
nem fedett és költséges javítást jelentő károsodást okozhat a készülék 
elektronikájában! 

 Az Internet-kapcsolat sebességétől függően akár egy óránál is tovább tarthat a 
programfrissítés művelete. Amennyiben két óra elteltével még mindig nem jelezte a 
készülék, hogy megtörtént a programfrissítés, akkor nyomja meg a készülék 
ON/STANDBY kapcsolóját és indítsa újra a programfrissítési műveletsort! 

 Normális körülmények között automatikusan történik a programfrissítés és a készü-
lék a szükséges beállításokat is frissíti. A programfrissítés alatt a készülék kijelző-
jén, illetve a csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjén üzenetek jelenhetnek 
meg és a készülék kezelői beavatkozásokat kérhet. Kövesse a készülék utasítá-
sait, de ügyeljen ennek során az alábbiakra: 

 Még véletlenül se szakítsa meg a készülék tápellátását (pl. ne húzza ki a 
hálózati csatlakozó kábelt, ne nyomja meg a hálózati kapcsolót, stb.)! 

 Ne szakítsa meg a hálózati kapcsolatot (ne húzza ki a LAN kábelt) és 
ügyeljen az Internet-elérés folyamatosságára is! 

 Még véletlenül se húzza ki az USB kulcsot, ha a frissítést az USB 
kulcson tárolt adatokkal végzi! 

 Semmilyen kezelői beavatkozást se végezzen a HDMI kábellel a készü-
lékhez csatlakoztatott eszközökön, például a TV-készüléken, vagy 
felvevő készülékeken! 



 Amennyiben a fenti figyelmeztetések be nem tartása miatt károsodna a 
készülék a programfrissítés alatt, akkor a meghibásodott készülék javítását 
csak költségtérítés ellenében végzi el az ONKYO márkaszervize, ezekre a 
meghibásodásokra nem érvényes a garancia! 

 Amennyiben a készülék előlapján a „No Update“ (Nincs frissítés, lásd lejjebb) 
üzenet jelenik meg, akkor a készülék már a legfrissebb programmal működik. 
Ilyenkor nincs szükség a frissítésre. Amennyiben az Interneten keresztül történő 
frissítés során hibaüzenetet kapna, vagy megszakadna a programfrissítés menete, 
akkor lépjen kapcsolatba az ONKYO megbízott márkaszervizével, mivel az általá-
ban költséges javítást térítés ellenében csak a megfelelően képzett szakemberek 
fogják tudni elvégezni. 


