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Start/resume/pause play | inicia/reanuda/ pausa la reproducción | iniciar/retomar/pausar a reprodução
Tap to skip titles, hold for fast search | toque para saltar títulos, manténgalo pulsado para realizar una
búsqueda rápida | toque para pular os títulos, segure para fazer uma busca rápida
vídeo atual

Rate current music/video title | puntuar el título de música/vídeo actual | classificar a música/

Select repeat options | seleccionar
las opciones de repetición | selecionar
opções de repetição
Play songs of current folder in
random order | reproduce canciones
de la carpeta actual en orden aleatorio |
reproduzir as músicas da pasta atual em
ordem aleatória

Tap it, and then, a position in the progress bar for fast
search | tóquelo y, a continuación, toque una posición en
la barra de progreso para realizar una búsqueda rápida
en el título de vídeo actual | toque uma vez e, em seguida,
toque em uma posição na barra de andamento para fazer
uma busca rápida
Switch between normal view and full screen | alternar entre la vista normal y la pantalla completa | alternar
entre exibição normal e tela cheia

Show library view options | mostrar opciones
de vista de la biblioteca | exibir opções de
exibição da biblioteca
Go to play screen | ir a la pantalla de
reproducción | ir para a tela de reprodução

Skip pictures | saltar imágenes |
pular imagens
Tap it, and then, the zoom control bar
to zoom in | tóquelo y, a continuación,
toque la barra de control de zoom para
acercar la imagen | toque uma vez e, em
seguida, toque na barra de controle de
zoom para ampliar
Rotate clockwise by 90 degrees |
girar 90 grados en el sentido de las
agujas del reloj | girar 90 graus no
sentido horário

Browse by album cover: slide your finger left/
right on the image to scroll | explorar por portada
de álbum: deslice el dedo hacia la izquierda/
derecha en la imagen para desplazarse | navegar
pela capa do álbum: deslize o dedo para a
esquerda/direita para deslocar-se pela imagem
show play options such as Surround for
movies (Surround sound for movie play) |
mostrar opciones de reproducción como
Surround for movies (sonido Surround para la
reproducción de películas) | mostrar opções de
reprodução, como Surround for movies (som
surround para reprodução de filmes)

sold separately | se vende
por separado | vendido
separadamente
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Device does not power on
El dispositivo no se enciende
O dispositivo não liga

RESET

Software installation does not happen
La instalación de software no se completa
A instalação do software não é executada
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See support information in the user manual for more
Consulte la información de asistencia en el manual del usuario para obtener más detalles
Consulte as informações de suporte no manual do usuário para obter mais informações
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