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INTRODUCERE
Felicitari pentru achizitionarea Ramei Foto Digitale.
Inainte de a folosi produsul, va rugam sa cititi acest manual si sa il pastrati pentru viitoare
referinte.
Rama Foto Digitala Multimedia va ofera posibilitatea de a vedea poze digitale direct de
pe cardul de memorie al camerei. Puteti totodata sa creati un slide show cu multiple
efecte de tranzitie. Nu va trebuie calculator, camera digitala sau conexiune la internet.
Rama Foto Digitala Multimedia este compatibila cu urmatoarele carduri de memorie: SD,
MMC.
PRECAUTII SI INTRETINERE
Se foloseste numai in medii inchise.
Pentru a evita riscul electrocutarii nu expuneti aparatul la umezeala.
Pentru a evita supraincalzirea, nu blocati gaurile de ventilatie din spatele ramei foto.
Tineti Rama Foto Digitala departe de razele directe ale soarelui. Acestea pot cauza avarii.
Nu demontati Rama Foto Digitala. Exista riscul de soc electric si nu exista componente
care se pot repara de utilizator. Demontarea Ramei Foto Digitale duce la pierderea
garantiei.
Nu folositi Rama Foto Digitala daca conditiile pot duce la condensare sau avarii se pot
produce.
CONEXIUNI
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Butoane de control si functiile butoanelor:

1. PLAY/PAUSE: Ceea ce selectati puteti reda sau pune pauza.
2. LEFT (STANGA): Selectarea functiei cu cursorul stanga si selectarea pozei
anterioare. In meniu se foloseste ca functia de selectare sus.
3. RIGHT (DREAPTA): Selectarea functiei cu cursorul dreapta si selectarea pozei
urmatoare. In meniu se foloseste ca functia de selectare jos.
4. EXIT (IESIRE): Ecranul curent, revenire la ecranul anterior.
5. MENU (MENIU): Arata meniul pentru selectare, apasati acest buton pentru 3-5
secunde ca rama foto digitala sa se stinga.
FOLOSIREA
• Asamblati suportul ramei foto digitale pentru a propti unitatea; prima data
introduceti adaptorul DCplug in rama foto digitala, apoi introduceti cablul de
alimentare in priza. Apoi ecranul va afisa: (va reda automat pozele din memorie),
daca introduceti card SD/MMC, va reda pozele de pe card.
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FUNCTII
Meniul de setare al ramei foto digitale va permite configurarea setarilor video si
generale.
Apasati butonul MENU pentru a intra in meniu.

Image size (Marimea imaginii): puteti selecta marimea imaginii: potrivire automata
sau optima.
Slide Show effect (Efect Slide Show): puteti selecta efecte slide show: random,
merge, split, jalousie, close barn doors, open bam doors, radiation, suround.
Slide Show interval (Interval Slide Show): puteti selecta intervalul de timp pentru
slide show.
Split slide show: puteti afisa o poza in patru ecrane.
Start slide show: incepe redarea slide show.
Rotate (Rotatie): puteti roti imaginea.
Zoom: puteti schimba marimea imaginii.
Save picture (Salvare imagine): puteti salva imaginea de pe card in memoria ramei
foto.
Delete file (Stergere fisier): puteti sterge imagini.
Reset setting (Resetarea setarilor): puteti incarca setarile din fabrica.
Language (Limba): puteti schimba limba meniului.
Brightness (Luminozitate): puteti ajusta luminozitatea.
Contrast (Contrast): puteti ajusta contrastul.
Color: puteti ajusta culorile.
Tint (Nuanta): puteti selecta nuanta.
Time (Timp): puteti ajusta timpul.
SPECIFICATII
Display: 7” LCD 480(RGB)x 234
Alimentare: Adaptor AC, Intrare 100-240V~, Iesire 5V 1.2A
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Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate:
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la
sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi ajuta la
protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica
eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
Contactaţi autorităţile locale;
Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro ;
Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
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