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Használati útmutató  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
 

1.  Biztonság 

1.1  A használat célja 

A digitális fotokeret fényképek megjelenítésére szolgál.  
A külső memóriaeszközöket (USB, SD/MMC stb.) csatlakoztató termékek 
jelentős különbözősége miatt és sokszor gyártó-specifikus funkcióik miatt nem 
szavatolható minden berendezés felismerése és minden elméletileg elérhető 
funkció működőképessége. 
 

1.2  Alapvet ő biztonsági utasítások 

VIGYÁZAT 
Ne fejtsen ki a készülékre erőt. Azzal a készülék sérülhetne. 
FIGYELMEZTETÉS 
Ügyeljen arra, hogy ne öntse le a készüléket folyadékkal. 

 

2. Használatra el őkészítés 

2.1  Kicsomagolás 

Óvatosan bontsa ki a készüléket. 
Az alábbi leírás szerint ellenőrizze a csomag tartalmát. Ha bármelyik tétel 
hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval. 
Ha az előlapon tapadócímke van, óvatosan vegye le. 

2.2  A csomag tartalma 

A következő tételeket találja a csomagolásban: 
1 digitális fotokeret 
1 váltakozó/egyenirányú áram adapter + kábel 
1 használati útmutató 

2.3   Hálózati tápellátáshoz csatlakoztatás 

Csatlakoztassa az adapter kábel jack-dugóját az egyenirányú tápforrás 
csatlakozójához. 
Szúrja a dugót a hálózati aljzatba. 



3. Funkció 
 

           

 

             

 
 
1. Be/kikapcsolás 
2. Elforgatás fel/le 
3. Elforgatás balra/jobbra 
4. Menü 
5. Lejátszás 
 
 

 
 

 
 

 



4. Vezérlés 

4.1   Photo (Fényképek) 

1) Amint bekapcsol a digitális fotokeret, automatikusan elkezdődik a beszúrt 
memóriakártyán vagy USB eszközön (ha elérhető) levő képek 
prezentációja. (A kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő, azután előbb a 
naptár és 1-2 másodperc múlva elkezdődik a képek lejátszása) 

2) Ha nincs betéve memóriakártya, a képernyőn a naptár jelenik meg. 
3) A digitális fotokeret elkezdi a képlejátszást, ha USB eszköz van 

csatlakoztatva rajta képekkel (ugyanúgy, mint SD kártya esetén) és ha SD 
kártya vagy USB eszköz később van csatlakoztatva, a lejátszás 
automatikusan elindul a naptár módból átkapcsolással. 

 

4.2   Naptár 

A főmenüben válassza ki a naptárt. 
A Lejátszás (5) gomb lenyomásával lépjen a Monthly Calendar (Havi 
naptár)-ba. (ha nem nyomja le a Lejátszás gombot, a fotokeret 15 másodperc 
múlva lép a képlejátszásra) 
A képernyő bal oldalán van megjelenítve a naptár és a dátum, a jobb oldalon a 
fénykép és az idő (előbb tegye be a kártyát vagy az USB eszközt és győződjön 
meg, hogy tartalmazza a képeket). Esetlen a Lejátszás gomb lenyomásával a 
Digital clock (Digitális óra)-n jelenítse meg a képernyő bal oldalán a naptárt és 
a dátumot és a képernyő jobb oldalán a fényképet és a Lejátszás gomb újabb 
lenyomásával az Analog Clock (Analóg óra)-n jelen ítse meg az analóg órát és 
időt. 
 

4.3   Set up (Beállítás) 

Ha a beállítás menübe akar lépni, nyomja meg a Lejátszás gombot  
Ha ki akarja választani a menütételt, nyomja meg az UP (Fel) vagy DOWN (Le) 
gombot 
Ha módosítani akarja a beállítást, nyomja meg a BALRA vagy JOBBRA gombot  
Ha vissza akar térni a menübe, nyomja meg a Menu gombot. 
 
4.3.1 A fényképek beállítása 
 
Megjelenítési mód : Prezentáció, áttekintés, böngésző mód 
 
Slideshow Mode (prezentáció mód) 
Válassza ki a Slideshow (prezentáció)-t a megjelenítési módban. 
A befejezéshez térjen vissza a főmenübe és nyomja meg a Lejátszás gombot 
(5) PHOTO (Fénykép) behelyezéséhez és azután lépjen a képprezentációra. 



(15 másodperc után automatikusan prezentáció módba lép, ha nem nyomja 
meg a Lejátszás gombot) (Ha kártya vagy USB csatlakoztatva van). 
Prezentáció módban a képek automatikusan lejátszódnak és az előző vagy 
következő képre a balra vagy jobbra gombbal léphet.  
 
Áttekintés mód 
A menüben válassza a Thumbnail (áttekintés)-t. 
A menü befejezéséhez térjen vissza a főmenübe és nyomja meg a Lejátszás 
gombot (5) PHOTO (Fénykép) behelyezéséhez és azután lépjen a képek 
áttekintésére. (Ha kártya vagy USB csatlakoztatva van) 
Egy oldalon 15 kicsinyített kép lehet megjelenítve és az alsó sorban információ 
a képről jelenik meg. 
 
Böngészés mód 
A menüben válassza a Browse (böngészés)-t. 
A befejezéshez térjen vissza a főmenübe és nyomja meg a Lejátszás gombot 
(5) PHOTO behelyezéséhez (ha kártya vagy USB csatlakoztatva van) 
Megjelenik az aktuális kép, ha nem nyomja meg a balra vagy jobbra gombot. 
 
Megjelenítési képarány : Egész képernyő, képernyőre igazítás, levágás a 
képernyő kitöltéséhez 
Képmegjelenítési id ő prezentációnál : 5 másodperc 15 másodperc 30 
másodperc 60 másodperc 5 perc 15 perc 
Slideshow Repeat (Prezentáció ismétlés) : Repeat (Ismétlés), Once 
(Egyszer),  
Prezentáció effektek : A következő átmenet lehetőségek állnak rendelkezésre 
két kép között: Random (Véletlen), Snake (Kígyó), Partition (Szétválasztás), 
Erase (Kitörlés), Blinds (Redők), Random lines (Véletlen vonalak), Grid (Rács), 
Cross (Kereszt), Rect (Téglalap), Spiral (Spirál), Close (Közelítés) 
 
4.3.2 A naptár beállítása 
Megjelenítési mód : Monthly Calendar (Havi naptár), Digital clock (Digitális 
óra), Analog Clock (Analóg óra) 
Dátum beállítása:  a dátumot és évet a balra vagy jobbra gombbal 
módosíthatja, az előző vagy következő lépésre a fel vagy le gombbal léphet. 
Clock Mode (Óra mód):  24 óra, 12 óra 
Dátum beállítása:  a dátumot és évet a balra vagy jobbra gombbal 
módosíthatja, az előző vagy következő lépésre a fel vagy le gombbal léphet. 
 
4.3.3 A rendszer beállítása 
Language (Nyelv):  EN/CZ/SL/HU/PL 
Backlight (Háttérvilágítás):  Beállítás 1-5 
Brightness (Fényer ő): Beállítás 0-5 
Contrast (Kontraszt):  Beállítás 0-5 



Saturation (Színtelítettség):  Beállítás 0-5 
Power on (Bekapcsolás):  az automatikus bekapcsolás beállítása: ON / OFF 
(BE-/KIKAPCSOLÁS) 
Auto boot time (Az automatikus bekapcsolás ideje):  az automatikus 
bekapcsolás idejének beállítása 
Power off (Kikapcsolás):  az automatikus kikapcsolás beállítása: ON / OFF 
(BE-/KIKAPCSOLÁS) 
Auto Shut Time (Az automatikus kikapcsolás ideje):  az automatikus 
kikapcsolás idejének beállítása 
Auto-Power Frequency (Az automatikus bekapcsolás gy akorisága):  
Beállítás hétfőtől péntekig. Hétvége, egyszer, minden nap  
Default (Kezdeti) : A kezdeti gyári beállítás visszaállítása 
Verzió:  Szoftver verzió 
System Upgrade (Rendszer frissítés):  Szoftver frissítés 
 

 

5. Műszaki adatok 
Paraméter                       Érték  
Digitális fotokeret feszültség                5 V, 1 A 
Tápellátás                   100-240 V~, 50-60 Hz 
USB csatlakozás                  USB 2.0 kompatibilis 
Memóriakártya           SD / MMC / MS 
Támogatott formátumok         JPEG 
Kijelző méret                    8” 
Képarány                     4:3 
Felbontás                       800 x 600 képpont 
Fényerő               250 cd/m2 
Kontraszt          600 : 1 
 
 
 
 
 
 
 



UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN 

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt 
hulladéklerakó helyre helyezze el! 

 
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE  

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. 
 

 
 
 

 


