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Biztonság: 
Köszönjük ezen digitális fotokeret megvásárlását.  
 

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi szükség esetére. 

Ez az útmutató segít kihasználni a sok hasznos funkciót, amelyeknek köszönhetően a 

digitális fotokeret használata nagyobb élvezet lesz.  
 

Média 
Memóriakártya behelyezése 
A multimédia fotokeret kompatibilis az SD/MMC/MS típusú memóriakártyákkal: 
Támogatott fájlformátumok: 
Képek: JPEG 
Zene: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG 
Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI 
A digitális panel felbontása: 800 x 480 képpont 
USB 2.0 egészen 480 Mb/s 
Tápadapter: DC (egyen.) 5 V / 1,0A 
Energiafogyasztás: < 5 W 
Hangszórók: 1 W * 2 
 

 

 

A csomag tartalma 
A következő tételeket találja a csomagolásban: 
1 digitális fotokeret 
1 váltakozó/egyenirányú áram adapter 
1 használati útmutató 
1 garancialevél 
Ha bármelyik tétel hiányozna, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol a terméket vette. 
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Gyorskezdési útmutató 
1. Első lépések: Kinézet:  

 

            

             
 
 

 

2. Telepítés: 

Nyissa ki és vegye le a készülék védőcsomagolását. A talpat csavarozza a talp csavarjának 

nyílásába a fotokeret hátoldalán, állítsa be a fotokeret helyzetét - függőelegesen vagy 

vízszintesen, a tápadaptert szúrja hálózati aljzatba. A másik végét szúrja a készülékbe. 

Tegyen be memóriakártyát és a készülék automatikusan elindítja a digitális képek 

lejátszását. 
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3. A távirányító leírása: 

 

 

 

 

 
Megjegyzés: Funkciógomb a távirányítón: 
A “FUNC” gomb a távirányítón a felhasználónak további előnyöket biztosít, pl. slideshow 
mód kiválasztást és a fájlok másolását / áthelyezését / törlését a memóriában.  
 
4.  MENU 
A bekapcsolás után megjelenik a Főmenü. (ha kártyát tesz be, a készülék előbb beolvassa 
a videót, a "Menu" lenyomásával visszakapcsol a Főmenübe) 
 

 
 

kép 1: Főmenü 

1, Be-/kikapcsolás  

2, Beállítások 

3, Menü 

4, Kép mód 

5, Zene mód 

6, Film mód 

7, Vissza az előző menübe 
8, Felfelé, átkapcsolás az előző menübe 

9, Funkciógomb : speciális funkció*** 
10, Balra 

11, Enter, beállítás jóváhagyása, lejátszás/szünet 

12, Jobbra 

13, Hangerő növelés 

14, Lefelé 

15, Nagyítás 

16, Hangerő csökkentés 

17, Előretekerés 

18, Kicsinyítés 

19, Elnémítás 

20, Hátratekerés 

21, -90 fokkal elforgatás 
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A "balra/jobbra" gombbal a fotokereten vagy a távirányítón kiválasztja a kívánt módot, 5 
funkció ikon áll rendelkezésre: Képlejátszás, Zenelejátszás/ Filmlejátszás, Naptár, Beállítás. 
Kijelölődik a kiválasztott ikon. Az "ENTER" gomb lenyomásával a távirányítón elindítja a 
kiválasztott funkciót.  
 
4.1 Lejátszás 
A fotokeret közvetlenül a memóriakártyáról vagy USB eszközről fog lejátszani. Ha nem tesz 
be memóriakártyát, a Főmenü jelenik meg. (Mint alapértelmezett, a filmlejátszás indul el, a 
beállításban más módba kapcsolhat.) 
 
Slideshow mód kiválasztása: 
Kép slideshow közben nyomja meg a funkciógombot, a képernyőn megjelenik a görgőmenü, 
lsd alább: 

       

kép 2: Funkciógomb görg őmenü                  kép 3: Több kép megjelenítése egy képerny őn 

 

1. Egy kép  
2. Slideshow mód  
3. Többképes megjelenítés  
4. Naptár és slideshow megjelenítés  
5. Naptár és fotokeret megjelenítés  
6. Naptár és óra megjelenítés  
7. Puzzle  
8. Forgó képek  
9. Szabadon forgó képek  
10. Slideshow több képpel egyszerre 
11. Képinfo be- / kikapcsolás  
12. Mégse  
 
A "Fel" és "Le" gombokkal válassza ki és az  "Enter" gombbal hagyja jóvá a beállítást. Ha 
lejátszás közben lenyomja a “Return to previous menu;” (Vissza az előző menüre)-t, megnyitja 
az előző menüt és megjelennek a miniatúrák. (4. kép)  
A beállításban beállíthatja a miniatúrák megjelenítését mint 4*4 képek, 5*5 képek. (5. kép) 
Az előző módban  a "Balra" és "Jobbra" gombbal kiválaszthatja a képet és megtekintheti az 
egész képernyőn az "Enter" lenyomásával. 
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        kép 4: miniatúra mód                   kép 5: minia túra beállítás  
 
4.2 Zenelejátszás 

 
kép 6: zenelejátszás mód 

 
A Főmenüben válassza ki a "Music" (zene)-t a kép 1 szerint és az "Enter" gombbal indítsa el 
a zenelejátszást (kép 6). A Fel/Le gombbal válassza ki a lejátszani kívánt zenefájlt, a 
zeenlejátszó a jobb oldalon lejátsza a bal oldali (kijelölt) zenefájlt. 
Nyomja meg a FUNCTION gombot, a következő vagy előző oldal megjelenítésével 
kiválaszthatja az előző vagy következő zeneszámot. 
Nyomja meg a FUNCTION gombot, az ismétlés mód és az EQ megjelenítésével az alsó 
részen kiválasztatja az ismétlés módot: 
Normal (normál)/Random (véletlenszerű)/Repeat one (egy ismétlése)/Repeat folder (mappa 
ismétlése)/ Repeat all (összes ismétlése) 
És válassza ki az EQ-t: 
Dance (tánczene)/Normal (normál)/Rock/Classic (klasszikus 
zene)/Jazz/Pop/Studio/Ballad/Club/R&B 
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4.3 Videolejátszás 

               

   kép 7: videolejátszás mód                       kép  8: video-áttekintés mód    
 
A videolejátszás a zenelejátszáshoz hasonló, videolejátszás módban (lsd kép 7) a “Return to 

previous menu;” (Vissza az előző menübe) lenyomásával átlép az előző menübe, lsd kép 8; 
 
4.4 Naptár 

         

   kép 9: Naptár órával;               kép 10: Naptár slideshow-val / egy képpel  
 
A Főmenüben válassza a Naptárat és kapcsoljon naptár-megjelenítés módba, a 
funkciógombbal a távirányítón módosítsa a naptár-megjelenítés módot a kép 1 szerint, 
három lehetőség áll rendelkezésre, lsd kép 19 és 10.  
 
4.5  Beállítás 
A főmenüben válassza a  "Setup" (Beállítás)-t és hagyja jóvá a kiválasztást az "Enter" 
lenyomásával. Megjelenik a beállítás menü. Most válassza ki a kívánt kategóriát a bal 
oszlopban a "Fel" és "Le" gombokkal. 
A "Jobbra" gombbal megnyitja az alkategóriákat, amelyeket a  "Fel" és "Le" gombokkal 
választhat ki. 
A "Jobbra"   lenyomásával átlép a középső oszlopba. Itt  válassza ki a beállítást ,  
amelyiknek az értékeit módosítani akarja. 
 A  "Jobbra" gomb újabb lenyomásával átlép a jobb oszlopba, ahol a beállítás értékei 
vannak kijelezve. A kiválasztott funkció értékei (középső oszlop) fehéren vannak jelölve. A 
"Fel" és "Le" gombokkal állítsa be a kívánt értéket és hagyja jóvá a beállítást  az "Enter" 
lenyomásával. 
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Az egyes oszlopokba  a "Balra" gomb lenyomásával tér vissza. Visszalépnek egy lépéssel. 
Itt található némelyik kategória és beállítás: 
 
4.5.1 Általános beállítások 

      
  kép 11: válassza ki a nyelvet        kép 12: Konfig urálja a lejátszási módot bekapcsolás után;  
 
A kép 11 szerint a lejátszási módot bekapcsolás után, 6 lehetőségből választhatja ki: 
Alapértelmezett (slideshow háttérzenével), Naptár, Kép, Zene, Video, Alapképernyő 
(megjeleníti a Főmenüt). 

 
kép 13: Konfigurálja a filmlejátszás módot és ismét lés módot 
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4.5.2  A megjelenítés beállítása 

 

kép 14: Beállítja a fényer őt, kontrasztot, színtelítettséget és LCD háttérvilá gítást 

Az LCD beállításban módosíthatja az LCD képernyő fényerőt, krómát és kontrasztot. 
Válassza ki a Fel/le gombbal és adja meg a Jobbra gomb lenyomásával. Végül a beállítást 
hagyja jóvá az Enter lenyomásával.  
 
4.5.3 Kép-beállítás 

 
kép 15: A képlejátszás mód konfigurálása 

Beállíthatja az interval slideshow-t (diavetítés időköz), háttérzene be/kikapcsolást, 
megjelenítés módot és a képváltás effektet a slideshow-ban. 
 
4.5.4  Az idő beállítása 

       
 kép 16: A dátum és id ő beállítása                       kép 17: Az ébresz tő beállítása  
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kép 18: Az automatikus bekapcsolás beállítása 

Beállíthatja a fotokeret be/kikapcsolás idejét, és az automatikus bekapcsolás típusát: 
Kikapcs, Egyszer, Naponta, Hétköznap, Hétvége. 
 
4.5.5 A készülék beállítása 

 
kép 19: A készülék beállítása 

A készülék beállításban alapvető fájlműveleteket végezhet, firmware-t frissíthet és 
visszaállíthatja a készüléket a gyári beállításra (reset). Válassza ki a "Fel/le" gombbal és 
adja meg a "Jobbra" gomb lenyomásával. Végül a beállítást hagyja jóvá az "Enter" 
lenyomásával.  
 
Fájlműveletek: Másolás / áthelyezés / törlés  
A funkciógomb segít a felhasználónak a fotó/zene/film fájlok kezelésében számítógép nélkül, 
csupán pár kattintással a funkciógombra a felhasználó könnyen másolhatja, áthelyezheti 
vagy törölheti a fájlokat az automatikus beépített segédprogrammal. Itt látható egy példa a 
videomásolásra: 
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kép 20: a képerny őn vastag ikon jelenik meg 

Video másolás/áthelyezés/törlés: 
Válassza ki az áthelyezést a távirányítón és adja meg, a “Return to previous menu” (Vissza 
az előző menübe) lenyomásával kattintson video-áttekintés módba és újra a “Return to 
previous menu” (Vissza az előző menübe) lenyomásával válassza ki a videót. (lásd 20.kép) 
A fájl kiválasztásához le kell nyomni a funkciógombot, a kiválasztás után a képernyőn 
vastag ikon jelenik meg. Nyomja meg a "Setup" (beállítás)-t és lépjen az alatta levő menübe. 

 
kép 21: A fájlm űvelet beállítása 

A kívánt fájlok kiválasztása után nyomja meg a SETUP gombot és folytassa az “Operation” (művelet) 

kiválasztásával és válassza ki a “COPY” (másolás)-t, ha szükséges, és szintén választhatja a 
“Move” (áthelyezés)-t vagy “Delete” (törlés)-t. A kiválasztott tétel oldalán vastag ikon jelenik 
meg (lsd alább); 

 
kép 22: A beépített segédprogram automatikusan navi gálja a kiválasztást 

Ha a  “Delete” (törlés)-t választja ki,   ablak jelenik meg a törlés jóváhagyásához. 
Válassza az "OK"-t és nyomja meg az Enter-t.  A kiválasztott fájl kitörlődik. Ha a  "Copy" 
(másolás) vagy "move" (áthelyezés) lehetőséget választja,   a kurzor automatikusan 
átugrik az  Eszközre. Most válassza ki a  célhelyet    és  hagyja jóvá a kiválasztást   
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az "Enter" újabb lenyomásával (kép 22). (a memória csak 5-8 képet képes másolni) 
A másolás/áthelyezés és törlés funkciót a "Menu" gomb újabb lenyomásával kapcsolhatja ki. 
 
5. Hibaelhárítás: 
Hiba  Ok  Javítás  

A digitális fotokeret 
nem kapcsol be.  

A TÁPKONNEKTOR nincs 
jól a készülékhez 
csatlakoztatva.  

Ellenőrizze, hogy a tápkábelt a 
fotokerethez csatlakoztatta és 
győződjön meg, hogy a fotokeretet 
bekapcsolta a Be/kikapcsolás 
gombbal. A tápadapter fotokerethez 
csatlakoztatása és a készülék 
bekapcsolása után, memóriakártya 
nélkül is, a képernyőnek üresnek kell 
lennie. Ha a képernyő nem 
világítódik ki, ellenőrizze, hogy a 
tápforrás csatlakoztatva van-e a 
fotokerethez és győződjön meg, 
hogy jól be van szúrva a csatlakozó.  

Nem jelenik meg a 
nyitóoldal  

A memóriakártya nincs jól 
beszúrva.  

Tegyen be támogatott 
memóriakártyát  

A fájl nem játszható le Nem-kompatibilis 
fájlformátum  

Ellenőrizze, hogy a memóriakártyán 
legalább egy fájl van támogatott 
formátumban. Kompatibilis 
képformátum: JPEG  
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG OKRA 

VONATKOZÓAN 

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 

helyezze el! 

 

 

 

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ME GSEMMISÍTÉSE  

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 

elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és 

újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU 

országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen 

azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az 

élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását 

amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön 

a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen 

megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. 

Vállalkozások számára a Európai Unióban 

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges 

információkat az eladójától vgy beszállítójától. 

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban 

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje 

a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az 

eladójától. 

 

 

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét. 

 

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés 

nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva. 


