DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK DP 80 SLIM,8“
Uživatelský manuál

Úvod
Před tím, než rámeček spustíte, přečtěte si pečlivě uživatelský manuál. S digitálním fotorámečkem
DPS si můžete prohlížet vaše fotografie přímo z paměťové karty vašeho fotoaparátu.

Hlavní rysy
Prohlížení obrázků ve formátu JPEG s rozlišením až 10 megapixelů.
Digitální fotorámeček DPS je kompatibilní s formáty karet SDTM, MMC, MS®.
S pomocí funkce USB flash si můžete prohlížet fotografie i z flash disku.
Vnitřní paměť rámečku uloží 8 – 12 obrázkových souborů.
8“ TFT aktivní matrix LCD displej.
Automatická slideshow.
Jednoduchá obsluha.

Upozornění
Pouze pro vnitřní použití!
Chraňte před vlhkem, přístroj to může poškodit. Nezakrývejte větrací otvory, nechte je volné.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Prosím, nepokoušejte se otevřít kryt, můžete ztratit záruku výrobce.
Pád může zařízení poškodit.

Čištění LCD obrazovky
Používejte pouze speciální jemný hadřík na LCD displeje. K odstranění nečistot použijte speciální
čističe na LCD displeje, které jsou k dostání v ochodech.

Obsah balení
Rámeček

Držák

AC / DC adaptér

Instalace
Otevřete balení a odstraňte ochranné polstrování. Vytáhněte ochranný sáček s rámečkem.
Připevněte k rámečku stojan. Připojte napájení. Ze zadní strany vložte SD kartu s fotkami.

Zapnutí přístroje
Vyjměte SD kartu z vašeho fotoaparátu.

Vložte SD kartu do rámečku.

Rámeček je připraven k použití.

Tlačítka

1. On / Off
2. Menu / Exit
3. Play / Stop / OK
4. Vpravo
5. Vlevo
6. Nahoru
7. Dolů
8. Slot na paměťovou kartu
9. USB vstup

Ovládání
1. Po vložení SD karty se automaticky zobrazí fotografie.

2. Stisknutím tlačítka MENU / EXIT na zadní straně přístroje se zobrazí náhledy.
Pomocí pravé a levé šipky se můžete pohybovat mezi obrázky a vybrat tak požadovaný obrázek.
Stiskěte tlačítko OK pro jeho zobrazení.
Opětovným stiskem tlačítka OK, můžete spustit slideshow.
Chcete-li zastavit slideshow, stiskněte tlačítko OK.
Pro návrat na hlavní stránku, stiskněte tlačítko MENU / EXIT.
3. Opětovným stiskem tlačítka MENU / EXIT vyberete vstupní zařízení (paměť, USB, karta). Pomocí
pravé a levé šipky vyberete správné zařízení. Stiskněte tlačítko OK pro návrat na hlavní stránku.

4. Režim zobrazování jednotlivých obrázků zvolíte delším podržením tlačítka MENU / EXIT. Zvolte
Uložit obrázek a zmáčkněte OK. Tak můžete uložit obrázek do paměti rámečku. Pro zvětšení obrázků,
zvolte Zoom a stiskněte OK.

5. V režimu Náhled se při delším podržení tlačítka MENU / EXIT zobrazí následující funkce:

Vyberte Image Display a stiskněte OK. Poté přístroj nabídne formáty Original / Cut / Extended.
Pomocí šipek vyberte správný režim zobrazení a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Možnosti zobrazení slideshow:
Náhodné přehrávání
Horizontálně sloučit
Horizontálně rozdělit
Damper efekt
Vertikálně sloučit
Vertikálně rozdělit
Přenos
Obtékat
Mezi volbami se pohybujte pomocí šipek. Vyberte požadovaný efekt a stiskněte OK.

Pro rychlost snímků zvolte Slideshow interval a stiskněte OK. Máte na výběr mezi Pomalé / Normální
/ Rychlé. Pohybujte se pomocí šipek a stiskněte OK.
Vyberte Kontrast a stiskněte OK. Objeví se linka s šipkami, zvolte požadovaný poměr světla a
stiskněte OK.
Vyberte Barva a stiskněte OK. Objeví se linka s šipkami, zvolte požadovaný barevný efekt a stiskněte
OK.
Nastavení jazyka, vyberte Jazyk, stiskněte OK. Následující jazyky jsou k dispozici: angličtina,
francouzština, italština, němčina, španělština, portugalština, holandština, ruština. Pohybem šipek
vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Vyberte Odstranit soubor, potvrďte OK. Poté se na obrazovce zobrazí volby Ano / Ne. Pokud chcete
odstranit zobrazený obrázek, stiskněte Ano.
Vyberte možnost Reset setting a stiskněte OK. Zobrazí se možnosti Ano / Ne. Volbou Ano odstraníte
současná nastavení a přístroj se vrátí do výchozího nastavení.

