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Ramka cyfrowa 
 

Instrukcja obsługi 
 
1. Opis produktu:  
Ramka cyfrowa 7” z zegarem, kalendarzem oraz 3 wymiennymi panelami  
- Idealna do prezentacji zdjęć bez uŜycia PC/ notebooka 
- Naturalne kolory, wysoka jakość zdjęć 
- Wbudowany czytnik kart pamięci do wszystkich dostępnych kart  
- Port USB do przenośnych pamięci USB FlashPen  
- Obsługuje następujący format obrazu – JPG, WMA, MP3, AVI, VOB, MPG  
- MoŜliwość obracania zdjęcia, funkcja zoom oraz funkcja pokazu slajdów 
- Kalendarz oraz zegar 
- Wyświetlacz 7” TFT 480 x 234 (16:9) 
- NatęŜenie światła: 350cd/m2 
- Wymiary: 250 x 185 x 30 mm  
- Waga: 450 g  
- W zestawie 3 wymienne panele: (srebrny, czarny, drewniany)  
- Pilot do zdalnej obsługi  
- Kabel USB  
- Zasilacz 230 V  
  
 
Zasilacz podłączyć do ramki, a  następnie do sieci 230V. Włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat: „loading”.  
 
 
2. Wybór funkcji :  
W menu, za pomocą przycisków strzałek moŜna wybrać odpowiednią funkcję. Następnie za pomocą 
przycisku ENTER moŜna przejść do odpowiedniej opcji. W menu dostępne są równieŜ funkcje: EDIT, 
umoŜliwiające obróbkę zdjęcia oraz funkcja SETTINGS, umoŜliwiająca zmianę ustawień.  
 
3. Wybór karty :  
Za pomocą przycisków strzałek moŜna wybrać odpowiednie źródło plików (karta). Przycisnąć ENTER, 
aby wyświetlić szczegółową listę plików na karcie. Aby wyjść z tej zakładki naleŜy przycisnąć MENU.  
 
4. Lista plików:  
Po poprawnym włoŜeniu karty pamięci lub FlashPena do ramki na wyświetlaczu pojawi się lista 
plików zapisanych na nośniku.  
 

a) Za pomocą przycisków strzałek ↓↑ moŜna wybrać odpowiedni nośnik. Następnie przycisnąć 
ENTER.  

b) Następnie za pomocą przycisków strzałek ←,→ moŜna wybrać odpowiedni katalog. Aby 
otworzyć odpowiedni katalog naleŜy przycisnąć ENTER.  

c) Za pomocą przycisku ←, moŜna powrócić do poprzedniego katalogu.  
d) Powrót do menu – przycisk MENU.  

 

5. Zarządzanie plikami: 
a) Wybrać plik, który będzie kopiowany, a następnie przycisnąć strzałkę: ←,→. Symbol gwiazdki 
pokarze się przy wybranym pliku.  
b) Przycisnąć symbol strzałki, aby wybrać odpowiedni docelowy katalog.  
c) Przycisnąć MENU, aby wywołać funkcje: Anuluj, Wklej, Kasuj. 
d) Wybrać: Wklej i przycisnąć ENTER.  
e) Przycisnąć klawisz ENTER, aby powrócić do listy plików.  
 
6. Pokaz zdjęć i odtwarzanie plików wideo: 
Podczas odtwarzania zdjęć naleŜy przycisnąć klawisz ENTER. Pojawi się pasek INFO. Wybrać za 
pomocą klawiszy odpowiednią funkcję i przycisnąć ENTER. Przycisnąć MENU, aby wrócić do listy 
plików.  
 
Pokaz zdjęć: 
Na wyświetlaczu pojawi się pasek z odpowiednimi funkcjami umoŜliwiającymi prezentację zdjęć.  
 

1. Status  
2. Odtwarzanie/Pauza  
3. Stop 
4. Obróć zdjęcie 
5. Zoom 
6. Poprzednie zdjęcie  
7. Następne zdjęcie  
8. INFO 
9. Widok: miniatura  
10. Rozdzielczość  

 
 
7. Kalendarz: 
Przycisnąć ENTER, aby przejść do menu. Przyciśnij klawisze strzałek ←,→, aby przechodzić między 
poszczególnymi miesiącami.  
Wyświetlane informacje:  
- Miesiąc 
- Zdjęcie  
- Czas  
 
8. Ustawienia: 
Przycisnąć klawisz MENU, aby przejść do menu.  
- Wybór języka  
- Ustawienia prezentacji zdjęć  
- Ustawienie zegara  
- Alarm  
- StartUp 
- Jasność, kontrast, kolor 
- Ustawienia standardowe  
- Informacje o oprogramowaniu            
    


