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Dziękujemy za zakupienie cyfrowej ramki fotograficznej.
Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do
użytku w przyszłości. Ta instrukcja ułatwia korzystanie z wielu użytecznych
funkcji, dzięki którym używanie cyforwej ramki do zdjęć stanie się zabawne.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Przeznaczenie

Cyfrowa ramka fotograficzna służy do pokazywania zdjęć.

Ze względu na dużą różnorodność produktów umożliwiających podłączenie
zewnętrznych kart pamięci (USB, SD/MMC itd.) oraz na ich specyficzne
funkcje, nie możemy zagwarantować, że wszystkie urządzenia zostaną
rozpoznane i że wszystkie ich funkcje, będące teoretycznie do dyspozycji,
będą również w praktyce działać.

1.2 Podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Przy obsłudze urządzenia nie używaj siły. Mogłoby dojść do jego
uszkodzenia.

UWAGA

Zadbaj o to, aby nie doszło do polania urządzenia jakąkolwiek cieczą.

2. Przygotowanie do użytku

2.1 Wypakowanie

Ostrożnie rozpakuj urządzenie.

Zgodnie z poniższym opisem sprawdź zawartość opakowania. Jeśli
brakuje jakiejś pozycji, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli na panelu
przednim znajduje się naklejka, ostrożnie zdejmij ją z panelu.



2.2 Zawartość opakowania

W tym opakowaniu znajdują się następujące elementy:

1 cyfrowa ramka fotograficzna

1 adapter prądu zmiennego/stałego + kabel

1 instrukcja obsługi

2.3 Podłączanie do zasilania sieciowego

Podłącz złącze pinowe adaptera znajdujące się na kablu adaptera do złącza
zasilania prądem stałym.

Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.

3. Funkcje

4.Obsługa

4.1 Photo (Fotografie)

1) Po włączeniu cyfrowej ramki fotograficznej zostanie automatycznie
rozpoczęta prezentacja fotografii zapisanych na włożonej karcie pamięci
albo USB (jeżeli jest do dyspozycji). (Na wyświetlaczu wyświetli się ekran
wstępny, następnie kalendarz i po upływie 1–2 sekund rozpocznie się
prezentacja fotografii）

2) Jeżeli nie jest włożona karta pamięci, to na ekranie wyświetlony zostanie
kalendarz.

3) Ramka cyfrowa rozpocznie prezentację fotografii, kiedy włożony jest dysk



USB z fotografiami (tak samo jak w przypadku karty SD), a jeżeli karta SD
albo dysk USB włożony zostanie później, to przełączeniem z kalendarza
zostanie automatycznie rozpoczęta prezentacja fotografii.

4.2 Kalendarz

W menu głównym wybierz kalendarz.

Wciśnij przycisk Play wejdź do menu Monthly Calendar (Kalendarz
miesięczny). (jeżeli nie wciśniesz przycisku Odtwarzanie, to ramka po upływie
15 sekund rozpocznie prezentację fotografii)

W lewej części ekranu wyświetlony jest kalendarz i data, w prawej części
fotografie i czas (najpierw włóż kartę albo urządzenie USB i upewnij się, że
zawiera fotografie). Ewentualnie wciśnięciem przycisku Odtwarzanie na Digital
clock (Zegar cyfrowy) w lewej części ekranu wyświetlisz zegar oraz datę i czas,
a w prawej części ekranu także fotografie, ponownym wciśnięciem
Odtwarzanie na Analog Clock (Zegar analogowy) wyświetlisz zegar analogowy
oraz czas.

4.3 Set up (Ustawianie)

Jeśli chcesz wejść do menu ustawień, wciśnij przycisk Odtwarzanie

Jeśli chcesz wybrać opcję menu, wciśnij przycisk W górę lub przycisk W dół

Jeśli chcesz zmienić ustawienia, wciśnij LEWY lub PRAWY przycisk

Jeśli chcesz wybrać powrót do menu, wciśnij przycisk Menu.

4.3.1 Ustawianie fotografii

Tryb wyświetlania: Prezentacje, podglądy, tryb przeglądarki

Slideshow Mode (tryb prezentacji)

W trybie wyświetlania wybierz Slideshow (prezentacja).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO (Fotografii)
wciśnij przycisk Play, a następnie przejdź do prezentacji fotografii. (jeżeli nie
wciśniesz przycisku odtwarzanie, to po 15 sekundach automatycznie przejdzie
do trybu prezentacji) (Jeżeli włożona jest karta albo USB).



W trybie prezentacji fotografie wyświetlane są automatycznie i do poprzedniej
albo następnej fotografii przejść możesz wciśnięciem lewego albo prawego
przycisku.

Tryb podglądów

W menu wybierz Thumbnail (podglądy).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO (Fotografii)
wciśnij przycisk Play, a następnie przejdź do wyświetlania podglądów fotografii.
(Jeżeli włożona jest karta albo USB)

Na jednej stronie można pokazać 15 zmniejszonych fotografii, a w dolnym
wierszu zostanie pokazana informacja dotycząca fotografii.

Tryb przeglądarki

W menu wybierz Browse (przeglądanie).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO wciśnij
przycisk Play (Jeżeli włożona jest karta albo USB)

Wyświetla aktualną fotografię, o ile nie wciśniesz lewego albo prawego
przycisku.

Proporcje boków prezentacji: Cały ekran, dostosuj do ekranu, obetnij w celu
wypełnienia ekranu

Czas wyświetlania fotografii podczas prezentacji: 5 sekund 15 sekund 30
sekund 60 sekund 5 minut 15 minut

Slideshow Repeat (Powtarzanie prezentacji): Repeat (Powtórz), Once
(Jeden raz),

Efekty prezentacji: Dostępne są następujące opcje przejścia pomiędzy
dwoma fotografiami: Random (Losowo), Snake (Wąż), Partition (Podział),
Erase (Kasowanie), Blinds (Rolety), Random lines (Linie losowo), Grid
(Kratka), Cross (Krzyż), Rect (Prostokąt), Spiral (Spirala), Close (Zbliżenie)

4.3.2 Ustawianie kalendarza

Tryb wyświetlania: Monthly Calendar (Kalendarz miesięczny), Digital clock
(Zegar cyfrowy), Analog Clock (Zegar analogowy)

Ustawianie daty: datę i rok zmienisz wciśnięciem lewego albo prawego
przycisku, do poprzedniego lub następnego kroku przejdziesz wciśnięciem
przycisku w górę i w dół.



Clock Mode (Tryb zegara): 24 godzin, 12 godzin

Ustawianie daty: datę i rok zmienisz wciśnięciem lewego albo prawego
przycisku, do poprzedniego lub następnego kroku przejdziesz wciśnięciem
przycisku w górę i w dół.

4.3.3 Ustawianie systemu

Language (Język): EN/CZ/SL/HU/PL

Backlight (Podświetlenie): Ustawianie od 1-5

Brightness (Jasność): Ustawianie od 0-5

Constrast (Kontrast): Ustawianie od 0-5

Saturation (Nasycenie): Ustawianie od 0-5

Power on (Włączanie): ustawienie automatycznego włączania: ON/OFF
(WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)

Auto boot time (Czas automatycznego włączenia): ustawienie czasu
automatycznego włączenia

Power off (Wyłączenie): ustawienie automatycznego wyłączenia: ON/OFF
(WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)

Auto Shut Time (Czas automatycznego wyłączenia): ustawienie czasu
automatycznego wyłączenia

Auto-Power Frequency (Częstotliwość automatycznego włączenia):
Ustawienie od poniedziałku do piątku. Weekend, raz, codziennie

Default (Wyjściowe): Odnowienie ustawień wyjściowych producenta

Wersja: SW Version

System Upgrade (Aktualizacja systemu): SwUpdate

5.Dane techniczne
Parametr Wartość

Napięcie ramki cyfrowej 5 V, 1 A

Zasilanie 100-240 V~, 50-60 Hz

Złącze USB USB 2.0 kompatybilne



Karty pamięci SD / MMC / MS

Obsługiwane formaty JPEG

Rozmiar wyświetlacza 7” (17,8 cm)

Proporcje stron obrazu 16 : 9

Rozdzielczość 800 x 480 pikseli

Jasmość 250 cd/m2

Kontrast 600 : 1

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu
przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez

urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że
zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz
ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji,
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych
składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych
państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby
lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.
Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła
surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa
likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy
miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej
utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej



Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy
wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo
zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji
dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od
sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go
dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i
danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Manufacturer : Fast CR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-251 01 Říčany


