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Bezpiecze ństwo: 
Dziękujemy za zakupienie tej cyfrowej ramki do zdj ęć.  
 

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.  
 

Media 
Wkładanie kart pamięci 
Twoja cyfrowa ramka do zdjęć jest kompatybilna z kartami pamięci typu SD/MMC/MS: 
A obsługiwane formaty plików: 
Obrazki: JPEG 
Muzyka: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG 
Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI 
Rozdzielczość panelu cyfrowego: 800 x 480 pikseli 
USB 2.0 do 480 Mb/s 
Adapter zasilający: DC (stały) 5 V / 1,0A 
Zużycie energii: < 5 W 
Głośniki: 1 W * 2 
 

 

 

Zawarto ść opakowania 
W tym opakowaniu znajdują się następujące elementy: 
1 cyfrowa ramka fotograficzna 
1 adapter prądu zmiennego/stałego 
1 instrukcja obsługi 
1 karta gwarancyjna 
Jeśli którejkolwiek pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego wyrób został 
zakupiony. 
 
 
 

 

 
 



 

 3 

Instrukcja szybkiej obsługi 
1. Zaczynamy: Kontrola wyglądu:  

    

 

            

             
 

 

2. Instalacja: 

Otwórz paczkę i zdejmij opakowanie ochronne. Wkręć podstawę do otworu na śrubę w 

podstawie z tyłu ramki do zdjęć, dostosuj pozycję ramki - pionowo lub poziomo, podłącz 

adapter do gniazdka elektrycznego. Drugi koniec podłącz do urządzenia. Włóż kartę 

pamięci. Urządzenie automatycznie uruchomi prezentację zdjęć cyfrowych. 
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3. Opis pilota zdalnego sterowania: 

 
 

 

 

 

Uwaga: Przyciski na pilocie zdalnego sterowania: 
Przycisk “FUNC” na pilocie zdalnego sterowania zapewnia użytkownikom kolejne korzyści, 
łącznie z wyborem trybu slideshow i kopiowania / przesuwania / usuwania plików z pamięci.  
 
4.  MENU 
Po włączeniu pokaże się Menu główne. (Po włożeniu karty urządzenie wczyta najpierw 
wideo. Aby powrócić do menu głównego, wciśnij "Menu".) 

 

 
Rysunek 1: Menu główne 

1, Włączanie / wyłączanie  
2, Ustawienia 
3, Menu 
4, Tryb zdjęć 
5, Tryb muzyki 
6, Tryb filmu 
7, Powrót do poprzedniego menu 
8, Przesuwanie do góry, poprzednie podmenu 
9, Przycisk : funkcje specjalne*** 
10, W lewo 
11, Potwierdzenie ustawień, odtwarzania/pauzy 
12, W prawo 
13, Wzmacnianie głośności 
14, Przesuwanie w dół 
15, Zwiększanie 
16, Osłabianie głośności 
17, Szybkie przesuwanie do przodu 
18, Zmniejszanie 
19, Wyłączanie dźwięku 
20, Szybkie przesuwanie do tyłu 
21, Obróć o -90 stopni 
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Poprzez wciśnięcie przycisków "w lewo/w prawo" na ramce lub pilocie zdalnego sterowania 
wybierz odpowiedni tryb. Do dyspozycji jest 5 ikon funkcji. Odtwarzanie zdjęć, Odtwarzanie 
muzyki, Odtwarzanie filmów, Kalendarze, Ustawienia. Wybrana ikona zostanie oznaczona. 
Poprzez wciśnięcie przycisku "ENTER" na pilocie zdalnego sterowania uruchomisz wybraną 
funkcję.  
 
4.1 Odtwarzanie 
Ramka do zdjęć będzie odtwarzać bezpośrednio z karty pamięci lub USB. Jeśli nie włożysz 
karty pamięci, pokaże się Menu główne. (Jako wyjściowy zostanie włączony tryb Film. W 
ustawieniach można się przełączyć na inne tryby.) 
 
Wybór trybu slideshow: 
Podczas pokazu zdjęć wciśnij przycisk funkcji. Na ekranie pojawi się otwierane, por. poniżej: 

          

Rys.2: Otwierane menu przycisku funkcji       Rys.3: Pokazywanie wielu zdj ęć na jednym ekranie  

 
1. Jeden rysunek  
2. Tryb slideshow  
3. Pokazywanie wielu zdjęć  
4. Pokazywanie kalendarza z slideshow  
5. Pokazywanie kalendarza z ramką  
6. Pokazywanie kalendarza z zegarem 
7. Puzzle (magiczny kwadrat)  
8. Obracające się zdjęcia  
9. Wolno obracające się zdjęcia  
10. Slideshow z wieloma zdjęciami naraz 
11. Włączanie / wyłączanie informacji o zdjęciu  
12. Anuluj  
 

Za pomocą przycisków "W górę" i "W dół" wybierz ustawienia i potwierdź je  poprzez 
wciśnięcie "Enter". Jeśli podczas odtwarzania wciśniesz “Return to previous menu;” (Powrót do 
poprzedniego menu), otworzy się poprzednie menu i pokażą się miniatury. (Rysunek 4)  
W ustawieniach możesz nastawić pokazywanie miniatur zdjęć 4*4 lub zdjęć 5*5. (Rys.5) 
W poprzednim  trybie  możesz za pomocą przycisków "W lewo" i "W prawo" wybrać 
zdjęcie i obejrzeć je na pełnym ekranie  poprzez wciśnięcie "Enter". 
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Rysunek 4: tryb miniatur                   Rysunek 5: ustawienia miniatur 
 
4.2 Odtwarzanie muzyki 

 
Rysunek 6: tryb odtwarzania muzyki 

W menu głównym wybierz "Music" (muzyka) zgodnie z rys. 1, a poprzez wciśnięcie "Enter" 
uruchom odtwarzanie muzyki (rys. 6). Za pomocą przycisków W górę/W dół wybierz pliki 
muzyczne, które chcesz odtwarzać. Odtwarzacz muzyczny z prawej strony odtworzy pliki 
muzyczne (zaznaczone) po lewej stronie. 
Wciśnij przycisk FUNCTION. Po pokazaniu następnej lub poprzedniej strony możesz 
wybrać poprzedni lub następny utwór. 
Wciśnij przycisk FUNCTION. Poprzez wybranie trybu ponownego odtwarzania i EQ w dolnej 
części możesz wybrać tryby powtarzania: 
Normal (normalny)/Random (przypadkowy)/Repeat one (powtórz jeden)/Repeat folder 
(powtórz folder)/ Repeat all (powtórz wszystko) 
I wybierz EQ: 
Dance (muzyka taneczna)/Normal (normalny)/Rock/Classic 
(klasyka)/Jazz/Pop/Studio/Ballad (ballady)/Club/R&B 
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4.3 Odtwarzanie filmów 

               

Rysunek 7: tryb odtwarzania wideo              Rysu nek 8: tryb podgl ądu wideo    
 
Odtwarzanie wideo jest podobne do odtwarzania muzyki. W trybie odtwarzania wideo (por. 
rys. 7) poprzez wciśnięcie “Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego menu) przejdź 
do poprzedniego menu, por. rys. 8. 
 
4.4 Kalendarz 

                

Rys. 9: Kalendarz z zegarem;       Rys. 10: Kalenda rz z slideshow/jednym zdj ęciem 
 
W Menu głównym wybierz Kalendarz i przełącz się na tryb pokazywania kalendarza. Za 
pomocą przycisku funkcji na pilocie zdalnego sterowania zmień tryb pokazywania 
kalendarza, tak jak pokazano na rys. 1. Do dyspozycji są trzy opcje, tak jak pokazano na rys. 
19 i 10.  
 
4.5  Ustawienia 
W menu głównym wybierz "Setup" (Ustawienia) i potwierdź swój  wybór poprzez wciśnięcie 
"Enter". Pokaże się menu ustawień. Teraz należy wybrać odpowiednią kategorię w lewej 
kolumnie za pomocą przycisków "W górę" i "W dół". 
Poprzez wciśnięcie przycisku "W prawo" otwórz podkategorie, które możesz wybrać za 
pomocą przycisku  "W górę" i "W dół" . 
Poprzez wciśnięcie "W prawo" przesuniesz się  do środkowej kolumny. Tutaj  należy 
wybrać ustawienia,  w ramach których chcesz zmienić wartości. 
Poprzez kolejne wciśnięcie przycisku "W prawo" przesuniesz się do prawej kolumny, w 
której pokazane są wartości ustawień. Wartości wvbranej funkcji (środkowa kolumna) są 



 

 8 

oznaczone na biało. Za pomocą przycisków "W górę" i "W dół" ustaw odpowiednią wartość i 
potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie  przycisku "Enter". 
Aby powrócić do poszczególnych kolumn,  wciśnij przycisk "W lewo". Przesuną się o jeden 
krok wstecz. 
Oto niektóre kategorie i ustawienia: 
 
4.5.1 Ustawienia ogólne 

        
Rys. 11: wybierz swój własny j ęzyk     Rys. 12: Skonfiguruj swój tryb odtwarzania po wł ączeniu. 

 
Jak podano na rys. 11, po włączeniu możesz dokonać wyboru spośród 6 opcji trybu 
odtwarzania: Wyjściowa (slideshow z muzyką w tle), Kalendarz, Zdjęcie, Muzyka, Wideo, 
Powrót (pokaże się Menu główne). 

 
Rys. 13: Skonfiguruj tryb pokazywania filmu i tryb powtarzania 
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4.5.2 Ustawienia widoku 

 

Rys. 14: Skonfiguruj jasno ść, kontrast, nasycenie kolorów i pod świetlenie LCD 

W ustawieniach LCD możesz zmienić jasność, chromatykę i kontrast ekranu LCD. Wybierz 
za pomocą przycisków W górę/W dół i wprowadź poprzez wciśnięcie przycisku W prawo. 
Potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku Enter.  
 
4.5.3 Ustawienia obrazu 

 

 
Rys. 15: Skonfiguruj tryb odtwarzania obrazu 

Można ustawić odstępy czasowe slideshow, włączanie/wyłączanie muzyki w tle, tryb 
pokazywania i efekt przełączania zdjęć w slideshow. 
 
4.5.4 Ustawienia czasu 

       
      Rys. 16: Ustawianie daty i czasu    Rysunek 17: Ust awienia budzika 
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Rys. 18: Ustawienia automatycznego wł ączania 

Można ustawić czas włączania/wyłączania ramki oraz następujące typy automatycznego 
włączania: Wyłącz, Raz, Codziennie, Dni robocze, Weekend. 
 
4.5.5 Ustawienia urz ądzenia 

 
Rys. 19: Ustawienia urz ądzenia 

W ustawieniach urządzenia można dokonać podstawowych czynności z plikiem, 
aktualizować firmware i resetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Wybierz za 
pomocą przycisków "W górę/W dół" i wprowadź poprzez wciśnięcie przycisku "W prawo". 
Potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku "Enter".  
 
Operacje z plikami: Kopiowanie / przesuwanie / usuw anie  
Przycisk funkcji pomaga użytkownikom zarządzać plikami 
zdjęciowymi/muzycznymi/filmowymi bez komputera. Poprzez kilka kliknięć na przycisk 
funkcji można łatwo kopiować, przesuwać lub usuwać pliki zgodnie z automatycznym 
zintegrowanym przewodnikiem. Oto przykład kopiowania wideo: 
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Rysunek 20: na ekranie pojawi si ę pogrubiona ikona 

Kopiowanie/przesuwanie/usuwanie wideo: 
Wybierz opcję przesuwania na pilocie zdalnego sterowania i poprzez wciśnięcie przycisku 
“Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego menu) przełącz tryb podglądu wideo. 
Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku “Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego 
menu) wybierz wideo. (por. rys. 20). 
Aby wybrać plik, należy wcisnąć przycisk funkcji. Po wybraniu na ekranie pojawi się 
pogrubiona ikona. Wciśnij "Setup" (ustawienia) i przejdź do menu poniżej. 

 
Rys. 21: Ustawienia obsługi pliku 

Po wybraniu odpowiednich plików wciśnij przycisk SETUP i kontynuuj pracę poprzez wybranie 

“Operation” (obsługa). Następnie wybierz “COPY” (kopiuj). W razie potrzeby można także 
przełączyć się na “Move” (przesuwanie) lub “Delete” (usuwanie). Po stronie wybranej opcji 
pojawi się pogrubiona ikona (por. poniżej). 

 
Rysunek 22: Zintegrowany przewodnik automatycznie n awiguje wybór urz ądzenia 

Po wybraniu “Delete” (usuwanie),   otworzy się okno potwierdzania usuwania. Wybierz 
"OK" i wciśnij Enter.  Wybrany plik zostanie usunięty. Po wybraniu opcji "Copy" (kopiowanie) 
lub "move" (przesuwanie),   kursor automatycznie przeskoczy  na Urządzenie. Teraz 
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należy wybrać docelowe miejsce pliku  i potwierdzić wybór poprzez ponowne  wciśnięcie 
przycisku "Enter" (rys. 22). (Pamięć może skopiować tylko 5-8 zdjęć). 
Aby wyłączyć funkcję kopiowania/przesuwania i usuwania wciśnij kilkakrotnie  przycisk  
"Menu". 
 
5. Usuwanie problemów: 
Objawy  Przyczyna  Naprawa  

Cyfrowa ramka do 
zdjęć się nie włącza  

Złącze ZASILAJĄCE nie 
jest prawidłowo 
podłączone do urządzenia.  

Sprawdź, czy podłączyłeś 
prawidłowo adapter zasilający do 
ramki cyfrowej i przekonaj się, czy 
włączyłeś ramkę za pomocą 
przycisku Włączanie/Wyłączanie. Po 
podłączeniu adapteru zasilającego 
do ramki i włączeniu urządzenia, 
nawet bez karty pamięci, ekran 
powinien być pusty. Jeśli ekran nie 
zaczął świecić, sprawdź, czy jest 
podłączone zasilanie do cyfrowej 
ramki do zdjęć i upewnij się, że 
złącze jest porządnie wsunięte.  

Strona powitalna nie 
została pokazana.  

Karta pamięci nie została 
prawidłowo włożona.  

Włóż obsługiwaną kartę pamięci.  

Pliku nie można 
odtwarzać.  

Niekompatybilne formaty 
plików  

Sprawdź, czy na karcie pamięci 
znajduje się przynajmniej jeden plik 
w obsługiwanym formacie. 
Kompatybilny format fotografii: 
JPEG  
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZ ĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM 

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania 

odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. 

 

 

 

UTYLIZACJA ZU ŻYTYCH 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 przedsi ębiorców 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 Europejskie j 

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. 
 


