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1. Biztonság 

 
1.1  A használat célja 

A digitális fotokeret fényképek memóriaeszközökről megjelenítésére  szolgál.  

A külső memóriaeszközöket (USB, SD/SDHC/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 Alapvető biztonsági utasítások 

FIGYELEM 

Ne fejtsen ki a készülékre erőt. Azzal a készülék sérülhetne. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Ügyeljen arra, hogy ne öntse le a készüléket folyadékkal. 

 

2. Használatra előkészítés 

 
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 felhasználói kézikönyv 

 

2.3 Hálózati tápellátáshoz csatlakoztatás 

Csatlakoztassa az adapter kábel csatlakozóját egyenirányú tápellátáshoz. 

Szúrja a dugót a hálózati aljzatba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Funkció 

 

 

 

1 Memóriakártya-rés 

2 USB csatlakozás 

3 Egyenirányú áram csatlakozás 

4 EXIT (kilépés) gomb 

5 LEFT (balra) gomb 

6 DOWN  (lent) gomb 

 7  ENTER (belép) gomb 

 8  UP (fel) gomb 

 9  RIGHT (jobbra) gomb 

10  MENU gomb 

 

 

4. Vezérlés 

 
4.1 Fénykép 

1) Ha a digitális fotokeretet először kapcsolja be és csatlakoztatva van USB eszköz vagy 

memóriakártya  fényképekkel, elindul a lejátszásuk. Előbb a naptár jelenik meg és 1–2 

másodperc múlva elindul a fényképek lejátszása. Ha beszúrja az SD kártyát vagy USB 

eszközt csatlakoztat, a naptár mód automatikusan képlejátszás módra vált. 

2) A beállítástól függően a fotokeret elindítja a beszúrt memóriakártyán vagy USB eszközön levő 

fényképek lejátszásátvagy megjelenít egy képet böngészés módban vagy megjeleníti a 

fényképek áttekintését 

3) Ha nincs beszúrva memóriakártya se USB eszköz, amely fényképeket tartalmaz, a  

képernyőn a naptár mód jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 



4.2 Naptár 

A főmenüben válassza ki a Calendar (naptár)-t. 

A PLAY (lejátszás) (5) gomb lenyomásával lépjen a Calendar (naptár)-ba. Ha nem nyomja meg a 

PLAY (lejátszás) gombot 15 másodpercig, visszaáll a képlejátszás. 

A képernyő bal oldalán megjelenik a havi naptár és a dátum és a képernyő jobb oldalán a 

fényképek és az idő (ha be van szúrva memóriakártya vagy USB eszköz, amely fényképeket 

tartalmaz).  

A PLAY (lejátszás) gomb újabb lenyomásával megjelenítheti a digitális órát. A képernyő bal oldalán 

megjelenik az óra és a dátum és a képernyő jobb oldalán a fényképek. A PLAY (lejátszás) gomb 

újabb lenyomásával a képernyőn megjeleníti csak az órát és a dátumot 

 

 

4.3 Beállítás 

 

  Kezdeti beállítás 

 

 4.3.1 Photo Setup (fényképek beállítás) 

Nyomja meg a MENU (menü) gombot, a LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a 

kívánt menütételt és hagyja jóvá a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával.  

A LEFT  (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a Photo Setup (fényképek beállítás) 

tételt és hagyja jóvá a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával. 

A LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget. 

Nyomja meg a PLAY (lejátszás) gombot a beállítás módosításához. 

Ha vissza akar térni a menübe, nyomja meg a EXIT (kilépés) gombot. 

 

Display Mode (kijelző mód): Fénykép lejátszás, áttekintés, böngészés mód 

Slideshow mód (lejátszás) 

A kijelző módban válassza ki a Slideshow (lejátszás) tételt. 

Térjen vissza a főmenübe és a PLAY (lejátszás) (5) gomb lenyomásával lépjen a fényképlejátszás 

módba a lejátszás elindításával. (Ha a PLAY (lejátszás) gombot nem nyomja meg  15 

másodpercig, automatikusan elindul a lejátszás.) (Ha fényképeket tartalmazó memóriakártya vagy 

USB eszköz van csatlakoztatva).  

Lejátszás módban a fényképek automatikusan jelennek meg. Ugyanúgy lenyomhatja a LEFT 

(balra) vagy RIGHT (jobbra) gombot az előző/következő fénykép megjelenítéséhez.  

 

Thumbnail mód (áttekintés) 

A menüben válassza ki a Thumbnail (áttekintés) tételt. 

Térjen vissza a főmenübe és a PLAY (lejátszás) (5) gomb lenyomásával lépjen a fényképlejátszás 

módba az áttekintés megjelenítésével. (Ha fényképeket tartalmazó memóriakártya vagy USB 

eszköz van csatlakoztatva). 

Egy oldalon 15 kis kép lehet megjelenítve és az alsó sorban információ a képről jelenik meg. 

 

 

 



Browse mód (böngészés) 

A menüben válassza ki a Browse (böngészés) tételt. 

Térjen vissza a főmenübe és a PLAY (lejátszás) (5) gomb lenyomásával lépjen a fényképböngészés 

módba a lejátszás elindításával. (Ha fényképeket tartalmazó memóriakártya vagy USB eszköz van 

csatlakoztatva). 

Megjelenik az aktuális fénykép és a LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gomb lenyomásával 

megjelenítheti az előző/következő fényképet. 

 

Display Ratio (képarány): Full Screen (teljes képernyő), Fit to Screen (képernyőre igazítás), Crop 

to Fill (levágás a képernyő kitöltéséhez) 

 

Slide show time (megjelenítési idő lejátszásnál): 5 másodperc 15 másodperc 30 másodperc 60 

másodperc 5 perc 15 perc 

 

Slideshow Repeat (Prezentáció ismétlés): Repeat (ismétlés), Once (egyszer)  

 

Slideshow effect (lejátszás effekt): 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 Calendar Setup (naptár beállítás) 

Nyomja meg a MENU (menü) gombot, a LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a 

kívánt menütételt és hagyja jóvá a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával.  

A LEFT  (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a Calendar Setup (naptár beállítás) tételt 

és hagyja jóvá a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával. 

A LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget. 

Nyomja meg a PLAY (lejátszás) gombot a beállítás módosításához. 

Ha vissza akar térni a menübe, nyomja meg a EXIT (kilépés) gombot. 

 

Display Mode (kijelző mód): Monthly Calendar (havi naptár), Digital clock (digitális óra), Analog 

Clock (analóg óra). 

Set Date (dátum beállítás): a PLAY (lejátszás) gombbal módosíthatja az időt, hónapot és évet.  

Clock Mode (óra mód): 24 óra, 12 óra 

Set Time (idő beállítás): a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával módosíthatja. 

 

4.3.3 System Setup (rendszer beállítás) 

Nyomja meg a MENU (menü) gombot, a LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a 

kívánt menütételt és hagyja jóvá a PLAY (lejátszás) gomb lenyomásával.  

A LEFT  (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a System Setup (rendszer beállítás) 

tételt és hagyja jóvá a PLAY gomb lenyomásával. 

A LEFT (balra) vagy RIGHT (jobbra) gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget. 

Nyomja meg a PLAY (lejátszás) gombot a beállítás módosításához. 

Ha vissza akar térni a menübe, nyomja meg a EXIT (kilépés) gombot. 



 

Language (nyelv): EN/CZ/SL/HU/PL 

Backlight (háttérvilágítás): 1−5 tartományban 

Brightness (fényerő): 0−5 tartományban 

Contrast (kontraszt): 0−5 tartományban 

Saturation (színtelítettség): 0−5 tartományban 

Power on (tápllátás bekapcsolás): az automatikus bekapcsolás beállítása: ON/OFF 

(be-/kikapcsolás) 

Auto boot time (az automatikus bekapcsolás ideje): az automatikus bekapcsolás idejének 

beállítása 

Power off (tápllátás kikapcsolás): az automatikus kikapcsolás beállítása: ON/OFF 

(be-/kikapcsolás) 

Auto Shut Time (az automatikus kikapcsolás ideje): az automatikus kikapcsolás idejének 

beállítása 

Auto-Power Frequency (automatikus bekapcoslás gyakorisága): beállítás Mon (hétfő)-től Fri 

(péntek)-ig Weekend (hétvége), Once (egyszer), Everyday (minden nap)  

Default (kezdeti): A kezdeti gyári beállítás visszaállítása 

Version (verzió): szoftver verzió 

System upgrade (rendszer frissítés): szoftver frissítés 

 

 

 

 

5. Műszaki adatok 
Paraméter                Egység 

Tápfeszültség              5 V, 1 A 

Bemeneti feszültség         100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

USB csatlakozás            USB 2.0 kompatibilis 

Memóriakártya        SD / /SDHC / MMC 

Támogatott formátumok     JPEG 

Kijelző méret              7” 

Képarány                 4:3 

Felbontás              800 x 600 képpont 

Fényerő            250 cd/m2 

Kontraszt      600 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

A CE jelzés azt jelenti, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és Európai Tanács által 

kiadott, telekommunikációra vonatkozó 2004/108/EC és 2006/95/EC szabvány fő 

követelményeinek a felhasználók biztonságára és egészségére és az elektromágneses 

zavarásra vonatkozóan. 

A megegyezőségi nyilatkozat meg lett erősítve. Ez a nyilatkozat a gyártónál van elhelyezve. 

 

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 

történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva. 

 

 

 


