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Felicitări cu ocazia achiziționării ramei dvs. foto digitale 

SENCOR SDF 740. 

Vă rugăm să citiți prezentul manual și măsurile de utilizare în 

siguranță înainte de a pune în funcțiune produsul. În caz 

contrar pot surveni accidente sau produsul poate fi 

deteriorat.

1.0 Măsuri de siguranță  
  

Așezați întotdeauna rama foto digitală pe o suprafață plană și stabilă. Rama se poate defecta 

dacă este supusă la șocuri produse de cădere.  

Nu lăsați rama foto digitală direct în rezele solare sau în locuri cu temperaturi ridicate. Acestea 

pot deteriora componentele interne ale produsului și pot scurta durata medie de utilizare as 

produsului.  

Nu lăsați rama foto digitală în apropierea surselor de căldură, precum calorifere, sau alte 

dispozitive similare.  

Atunci când lăsați rama foto în soare, ecranul produce reflexii iar calitatea imaginii afișate este 

afectată.  

Nu aduceți produsul în contact cu lichide, nu o expuneți la umiditate sau ploaie. Nu o așezați în 

baie sau în bucătărie aproape de chiuvetă sau în locurile unde există riscul de a veni în contact cu 

lichide.  

Nu puneți obiecte pe ecranul LCD, pe marginea acestuia sau pe cablul de alimentare.  

Nu încercați să deschideți rama foto. Aceasta nu conține componente care pot fi reparate de 

utilizator fără calificări și echipament de specialitate.  

Nu așezați rama foto digitală în apropierea obiectelor sau a câmpurilor magnetice. Aceasta poate

 provoca pierderea sau deteriorarea datelor stocate în memoria ramei digitale.   

Aparatul nu a fost conceput pentru a rula continuu 24 de ore. Durata recomandată de utilizare 

continuă este de 8-10 ore.  

  

 2.0 Conținutul pachetului  de livrare 

� 1 x 17.8cm/7” Ramă foto digitală
� 1 x adaptor alimentare
� 1 x Manual de utilizare  



 

 

 

3.0 Dimensiuni și date tehnice  

 4.0 Conectivitate și butoane  

Port USB  

Puteți conecta un disc amovibil de memorie USB. Aparatul poate citi numai fișierele în format 

JPEG de pe acesta.    

Compartiment multicard  

Puteți conecta unul dintre următoarele tipuri de card: MS/SD/SD-HC sau MMC. 

Numai fișierele în format JPEG sunt suportate.    

DC-In (Adaptorul alimentare)  

Conectați adaptorul furnizat împreună cu produsul la acest port.  

Utilizarea unui alt tip de adaptor sau cablu electric va duce la defectarea produsului.. 

Important:  

Rama digitală va citi mai întâi și în mod implicit fișierele aflate pe discul USB și numai 

ulterior pe cele stocate pe cardurile de memorie.  

 

� 20,5 x 14 x 2,2 cm (fără suport) / (l x î x a )  

� Ecran TFT-Rezoluție: 800 x 480 pixeli (aspect vizualizare 16:9)  

� USB 2.0 rată transfer până la 480 Mbps  

� Formate suportate: Fotografii = JPEG  

� Adaptor alimentare: DC 5V/1.0A  

� Consum energie: <5W  

� Carduri de memorie compatibile: MS/SD/SD HC/MMC  

� Suportă memorii USB și carduri SD/ SDHC/MMC cu o capacitate de până la 8 Gb. 



2. Calendar: 

 

 

5.0 Meniul 

1. Modul foto: 

   

Display (afișare) = se afișează calendarul

Set date = potrivirea datei 

Exit (ieșire) = Înapoi la meniu

 din  listă  și  apăsați  butonul  Play  pentru  a  o  reda.  Parcurgeți  lista  de  fotografii  utilizând 
butonul  Previous/Next  (fotografia  anterioară/  fotografia  următoare).  Puteți  roti  fotografiile 
prin apăsarea butonului Right (dreapta) - Left (stânga). La fiecare apăsare fotografia se va roti 
cu 90 de grade.

Porniți  rama foto  digitală  de  la  butonul  "Turn  on"  aflat  pe  spatele  acesteia  și  introduceți  un 
mediu  de  stocare  (card  sau  USB).  Aparatul  va  porni  în  modul  foto.  Apăsați  butonul  Menu 
pentru  pentru  a  afișa  fotografiile  sub  formă  de  pictograme.  Apăsați  din  nou  butonul  Meniu 
pentru a accesa meniul de gestionare fotografii. Alegeți fotografia dorită

Display: Apăsați butonul Down (jos) /Up (sus) pentru a vizualiza calendarul lunii  anterioare, 

respectiv următoare. Apăsați butonul Left (stânga) / Right (dreapta) pentru a naviga cu un an 

înapoi/ înainte.



 

 

 

 

 

 

3. Ceasul: 
Display (afișare) = afișare ceas sau ceas și calendar
Set time (potrivire oră) = stabilirea orei
Exit = înapoi la meniu

4.0 Configurare 

Configurarea modului de afișare foto  



 

 

 

 

Intervalul de afișare a fotografiei: Puteți selecta următoarele intervale de timp de alternare 
automată a fotografiilor: 5 -10 - 15 - 30 secunde; 1 - 3 minute; oprit.
Efecte de tranziție: Atunci când se alternează o fotografie cu alta, puteți alege unul dintre 
următoarele  efecte  de  tranziție:  bloc  1  -  9,  estompare  spre  interior,  estompare  spre 
exterior, efect aleatoriu, fără efect, efect culoare vertical - orizontal, efect draperie vertical 
- orizontal. 

Tipul de afișare: puteți selecta între două tipuri de afișare: potrivire la ecran sau umplere 
ecran.
Selectați  Fit  screen  (potrivire  la  ecran)  pentru  a  păstra  aspectul  original  al  fotografiei.
Alegeți Full screen (umplere ecran) pentru a afișa fotografia pe tot ecranul.

Modul afișare diapozitive:
Normal: modul de afișare implicit
Motion (alternare poziție): fotografiile sunt afișate în diferite părți ale ecranului
Data și ora: în partea stângă se afișează calendarul și ceasul iar în cea dreaptă se afișează 
consecutiv fotografiile.

Mod pictograme

 

Parcurgere conținut: Puteți alege dintre două moduri de afișare a fișierelor: pictograme și 

manager de fișiere:   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de fișiere

Configurarea ecranului

 

Puteți configura parametrii ecranului în funcție de următoarele opțiuni:
Luminozitate: Normal - Luminos - Estompat
Contrast: în trepte de la - 4 la + 4
Luminozitate TFT: în trepte de la - 4 la + 4
Contrast TFT: în trepte de la - 4 la + 4
Saturație TFT: în trepte de la - 4 la + 4



  

 

 

 

Configurarea opțiunilor de sistem 

 

 

 În acest meniu puteți configura următorii parametri:

Limba de afișare a meniurilor: En - Cz - Sk - Pl - Hu - P - G- F - Ru - S

Mod repetare: Oprit - Un fișier - Un dosar de fișiere - Toate fișierele

Reinițializare: Restabilirea configurărilor de fabrică

Ieșire: Înapoi la Meniu

Atenție:
Opriți întotdeauna rama foto digitală înainte de orice operație de întreținere!

Ștergerea ecranului:
1. Ștergeți ecranul cu o lavetă curată, moale din microfibră care nu lasă scame pentru a 

înlătura praful și urmele de pe ecran.

2. Dacă urmele persostă puteți utiliza un produs comercial de ștergere geamuri care nu 

conține amoniac sau alcool. 

Ștergerea carcasei:
1. Folosiți o lavetă moale și uscată.

2. Utilizați un produs de curățare delicat, neabraziv care nu conține alcool.
   

5.0 Întreținere și curățare 



 

 

6.0 Ghid depanare  
  

Ecranul nu se aprinde  

Asigurați-vă că aparatul este pornit și corect conectat la adaptor.  
  

Anumite fișiere nu pot fi citite  

Verificați compatibilitatea aparatului cu dispozitivul de memorie folosit și cu formatul fișierelor 

stocate pe acesta. Asigurați-vă că dipozitivul de memorie folosit este conectat corect.  
 

Nu pot conecta cardul de memorie  

Asigurați-vă că utilizați un tip de card compatibil cu rama digitală și că îl introduceți în aparat 

corect. Nu încercați să introduceți cardul prin forță.  

  

Dispozitivul de memorie nu poate fi accesat  

Asigurați-vă că utilizați un mediu de memorie compatibil și că acesta este introdus corect în 

compartimentul dedicat.  
 

Notă: 

Anumite camere digitale stochează fotografiile într-un format non-standard care nu este 

compatibil cu rama dvs. digitală. Consultați manualul camerei digitale.   

  

Rama digitală este pornită dar nu funcționează  

Resetați aparatul.  

  

Anumite fotografii se încarcă mai lent ca altele  

Fotografiile cu o rezoluție mai mare se încarcă mai lent decât cele de mică rezoluție. Rama dvs. 

digitală suportă fotografii cu o rezoluție de până la 16 megapixeli.  
  

  

 

 

 

Simbolul CE certifică faptul că prezentul produs întrunește exigențele generale ale Directivelor 

europene  2004/108/EC  și  2006/95/EC  emise  de  Parlamentul  European  și  de  Consiliul  Europei 

privind  Sănătatea  și  siguranța  utilizatorilor  în  raport  cu  telecomunicațiile  și  terminalele  folosite 

din  punct  de  vedere  al  respectării  normelor  privitoare  la  interferențele  electromagnetice. 

Documentația respectivă poate fi consultată pe siteul producătorului.  

 

 



 

 

 

 

EN  CASAREA APARATELOR ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

 

Semnificaţia  simbolului  de  pe  produs,  de  pe  accesoriile  sale  sau  de  pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice  şi  electronice  din  zona  dvs.  
Alternativ,  în  unele  state  ale  Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna
 produsele  la  distribuitorul  local  atunci  când  achiziţionaţi  un  produs  nou  echivalent. 
Casarea  corectă  a  acestui  aparat  va  contribui  la  economisirea  de  resurse  naturale 
valoroase  şi  la  prevenirea  impactului  potenţial  negativ  asupra  mediului  şi  al  sănătăţii 
umane  care  poate  apărea  ca  rezultat  al  tratării  necorespunzătoare  a  deşeurilor. 
Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a  deşeurilor  
pentru  detalii  suplimentare.  Casarea  incorectă  a  acestui  tip  de  deşeuri  poate  fi 
sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale. Pentru mai multe detalii referitoare
 la  casarea  acestui  produs  vă  rugăm  adresați-vă  magazinului  de  unde  ați  achiziționat 
produsul sau centrului local de reciclare a acestui tip de bunuri din zona dvs.


