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1. Bezpieczeństwo 

 

1.1  Przeznaczenie 

Cyfrowa fotoramka jest przeznaczona do  wyświetlania fotografii z urządzeń pamięci.  

Ze względu na dużą różnorodność produktów umożliwiających podłączenie zewnętrznych 

urządzeń pamięci (USB, SD/SDHC//MMC itd.) oraz na ich specyficzne funkcje, nie możemy 

zagwarantować, że wszystkie urządzenia zostaną rozpoznane i że wszystkie ich funkcje, będące 

teoretycznie do dyspozycji, będą również w praktyce działać. 

 

1.2 Podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE 

Przy obsłudze urządzenia nie używaj siły. Mogłoby dojść do jego uszkodzenia. 

 

UWAGA 

Zadbaj o to, aby nie doszło do polania urządzenia jakąkolwiek cieczą. 

 

2. Przygotowanie do użytku 

 

2.1 Wypakowanie 

Ostrożnie rozpakuj urządzenie. 

Zgodnie z poniższym opisem sprawdź zawartość opakowania. Jeśli brakuje jakiegoś elementu, 

skontaktuj się ze sprzedawcą. 

Jeśli na panelu przednim znajduje się naklejka, ostrożnie zdejmij ją z panelu. 

 

2.2 Zawartość opakowania 

W tym opakowaniu znajdują się następujące elementy: 

1 cyfrowa ramka fotograficzna 

1 adapter prądu zmiennego/stałego + kabel 

1 instrukcja użycia 

 

2.3 Podłączanie do zasilania sieciowego 

Podłącz wtyczkę kabla adapteru do złącza napięcia prądu stałego. 

Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Funkcje 

 

 

 

 

1 Slot karty pamięci  

2 Złącze USB  

3 Złącze zasilania prądem stałym 

4 Przycisk EXIT (powrót) 

5 Przycisk LEFT (w lewo) 

6 Przycisk DOWN (w dół) 

 7  Przycisk ENTER (odtwarzanie) 

 8  Przycisk UP (w górę) 

 9  Przycisk RIGHT (w prawo) 

10  Przycisk MENU (menu) 

 

 

4. Obsługa 

 
4.1 Fotografie 

1) Po pierwszym uruchomieniu cyfrowej fotoramki przy podłączonym urządzeniu USB lub 

włożonej karcie pamięci z zapisanymi fotografiami uruchomi się ich prezentacja. Najpierw 

pokaże się kalendarz, a po 1–2 sekundach zostanie rozpoczęta  prezentacja fotografii. Jeśli 

włożysz kartę SD lub podłączysz urządzenie USB później, tryb kalendarza zmieni się 

automatycznie na tryb prezentacji. 

2) W zależności od ustawień fotoramka uruchomi prezentację fotografii lub pokaże jedną 

fotografię w trybie przeglądania lub podgląd fotografii zapisanych na włożonej karcie pamięci 

lub na podłączonym urządzeniu USB. 

3) Jeśli karta pamięci nie jest włożona ani nie zostało podłączone urządzenie USB zawierające 

fotografie, na ekranie pokaże się tryb kalendarza. 

 

 

 



 

4.2 Kalendarz 

W menu głównym wybierz opcję Calendar (kalendarz). 

Poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie ) (5) wejdź do menu Calendar (kalendarz). Jeśli 

nie wciśniesz przycisku PLAY (odtwarzanie) w ciągu 15 sekund, odnowi się prezentacja fotografii. 

W lewej części ekranu jest pokazany kalendarz miesięczny i data , a w prawej części ekranu są 

pokazane fotografie i czas (jeśli karta pamięci jest włożona lub zostało podłączone urządzenie USB 

zawierające fotografie).  

Ponowne wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie) umożliwia pokazanie zegara cyfrowego. W 

lewej części ekranu zostanie pokazany zegar i data, a w prawej części ekranu zostaną pokazane 

fotografie. Po kolejnym wciśnięciu przycisku PLAY (odtwarzanie) na ekranie zostanie pokazany 

tylko analogowy zegar i data. 

 

4.3 Ustawienia 

 

  Ustawienia początkowe 

 

 4.3.1 Photo Setup (ustawienia fotografii) 

Wciśnij przycisk MENU (menu). Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) 

wybierz odpowiednią opcję menu i potwierdź ją poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie).  

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz opcję Photo Setup 

(ustawienia fotografii) i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie). 

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz odpowiednią opcję. 

Aby dokonać zmiany ustawień, wciśnij przycisk PLAY (odtwarzanie). 

Aby powrócić do menu, wciśnij przycisk EXIT (powrót). 

 

Display Mode (tryb ekranu): Tryb prezentacji, podglądu fotografii, przeglądania 

Tryb Slideshow (prezentacja) 

W trybie wyświetlania wybierz opcję Slideshow (prezentacja). 

Wróć do menu głównego i poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie) (5) przejdź do trybu 

przeglądania fotografii z uruchomieniem prezentacji. (Jeśli nie wciśniesz przycisku PLAY 

(odtwarzanie) w ciągu  15 sekund, zostanie automatycznie uruchomiony tryb prezentacji.) (Jeśli 

została włożona karta pamięci lub jeśli zostało podłączone urządzenie USB zawierające 

fotografie).  

W trybie prezentacji będą automatycznie pokazywane fotografie. Możesz również wcisnąć 

przycisk LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo), aby pokazać poprzednią/następną fotografię.  

 

Tryb Thumbnail (podgląd) 

Wybierz w menu opcję Thumbnail (podgląd). 

Wróć do menu głównego  i poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie) (5) przejdź do  

trybu przeglądania fotografii z pokazywaniem podglądu fotografii. (Jeśli została włożona karta 

pamięci lub jeśli zostało podłączone urządzenie USB zawierające fotografie). 

Na jednej stronie można pokazać 15 zmniejszonych fotografii, a w dolnym wierszu zostanie 

pokazana informacja o fotografii. 



 

Tryb Browse (przeglądanie) 

Wybierz w menu opcję Browse (przeglądanie). Wróć do menu głównego i poprzez wciśnięcie 

przycisku PLAY (odtwarzanie) (5) przejdź do trybu przeglądania fotografii z pokazaniem fotografii. 

(Jeśli została włożona karta pamięci lub jeśli zostało podłączone urządzenie USB zawierające 

fotografie). Zostanie pokazana aktualna fotografia. Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub 

RIGHT (w prawo) możesz pokazać poprzednią/następną fotografię.. 

 

Display Ratio (proporcje stron ekranu): Full Screen (cały ekran), Fit to Screen (dostosować do 

ekranu), Crop to Fill (obciąć, aby wypełnić ekran) 

 

Slide show time (czas pokazywania fotografii podczas prezentacji): 5 sekund 15 sekund 30 

sekund 60 sekund 5 minut 15 minut 

 

Slideshow Repeat (powtarzanie prezentacji): Repeat (powtórz), Once (jeden raz),  

 

Slideshow effect (efekty prezentacji): Dostępne są następujące opcje przejścia pomiędzy dwoma 

fotografiami: Random (losowo), Snake (wąż), Partition (podział), Erase (usuwanie), Blinds (rolety), 

Random lines (linie losowo), Grid (kratka), Cross (krzyż), Rect (prostokąt), Spiral (spirala), Close 

(zbliżenie) 

 

4.3.2 Calendar Setup (ustawienia kalendarza) 

Wciśnij przycisk MENU (menu). Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) 

wybierz odpowiednią opcję menu i potwierdź ją poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie).  

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz opcję Calendar Setup 

(ustawienia kalendarza) i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie). 

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz odpowiednią opcję. 

Aby dokonać zmiany ustawień, wciśnij przycisk PLAY (odtwarzanie). 

Aby powrócić do menu, wciśnij przycisk EXIT (powrót). 

 

Display Mode (tryb ekranu): Monthly Calendar (kalendarz miesięczny),  Digital Clock (zegar 

cyfrowy),  Analog clock (zegar analogowy). 

Set Date (ustawienia daty): poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie) możesz zmienić 

czas, datę i rok.  

Clock Mode (tryb zegara): 24 godzin, 12 godzin 

Set Time (ustawienia czasu): poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie) możesz je zmienić. 

 

4.3.3 System Setup (ustawienia systemowe) 

Wciśnij przycisk MENU (menu). Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) 

wybierz odpowiednią opcję menu i potwierdź ją poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie).  

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz opcję System Setup 

(ustawienia systemowe) i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie przycisku PLAY (odtwarzanie). 

Poprzez wciśnięcie przycisku LEFT (w lewo) lub RIGHT (w prawo) wybierz odpowiednią opcję. 

Aby dokonać zmiany ustawień, wciśnij przycisk PLAY (odtwarzanie). 



Aby powrócić do menu, wciśnij przycisk EXIT (powrót). 

 

Language (język): EN/CZ/SL/HU/PL 

Backlight (podświetlenie): ustawienia w zakresie 1-5 

Brightness (jasność): ustawienia w zakresie 0-5 

Contrast (kontrast): ustawienia w zakresie 0-5 

Saturation (nasycenie): ustawienia w zakresie 0-5 

Power on (włączanie zasilania): ustawienie automatycznego włączania: ON/OFF 

(włączone/wyłączone) 

Auto boot time (czas automatycznego włączenia): ustawienie czasu automatycznego włączenia 

Power off (wyłączenie zasilania): ustawienie automatycznego wyłączenia: ON/OFF 

(włączone/wyłączone) 

Auto Shut Time (czas automatycznego wyłączenia): ustawienie czasu automatycznego 

wyłączenia 

Auto-Power Frequency (częstotliwość automatycznego włączania): ustawienia od Mon 

(poniedziałek) do Fri (piątek) Weekend (weekend), Once (jeden raz), Everyday (codziennie)  

Default (wyjściowe): odnowienie ustawień wyjściowych producenta 

Version (wersja): wersja oprogramowania 

System upgrade (aktualizacja systemu): aktualizacja oprogramowania 

 

 

 

 

5. Dane techniczne 
Parametr                    Jednostka 

Napięcie zasilające              5 V, 1 A 

Napięcie wejściowe               100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Złącze USB                 USB 2.0 kompatybilne 

Karty pamięci         SD / MMC / MS 

Obsługiwane formaty        JPEG 

Rozmiar ekranu                  7“ 

Proporcje stron obrazu           4:3 

Rozdzielczość                    800 x 600 pikseli 

Jasność              250 cd/m2 

Kontrast        600 : 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Znak CE oznacza, że niniejszy produkt odpowiada podstawowym wymogom normy 

2004/108/EC i 2006/95/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE ds. Telekomunikacji 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz zakłóceń 

elektromagnetycznych. Oświadczenie o zgodności zostało przedstawione. Oświadczenia te są 

przechowywane u producenta. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 

wyrobu bez uprzedzenia. 

 

 


