Uživatelský manuál
Digitální fotorámeček
Model:BPF-107D a BPF-107S
Prosím přečtěte si návod k obsluze zařízení
Hlavní jednotka
1.TFT displej
2.čidlo vzdálenosti
3.tlačítko zapnutí
4.tlačítko PLAY/ENTER
5.tlačítko návratu
6.navigační tlačítko dolů
7.navigační tlačítko nahoru
8.navigační pravé tlačítko
9.navigační levé tlačítko
10.režim tlačítek
11.režim spánku tlačítek
12.závěsné dírky
13.reproduktor
14.podpěra
15.SD/MMC/XD/MS otvor
16.DC konektor
17.výstup na sluchátka
18.otvor

1.režim tlačítek
2.OSD tlačítko
3.menu tlačítek
4.tlačítko nahoru
5.levé tlačítko
6.stisknutí tlačítka
7.F.BWD a předchozí tlačítko
8.spodní tlačítko
9.tlačítko hlasitosti
10.mute tlačítko
11.tlačítko zapnutí
12.play/pause tlačítko
13.stop tlačítko
14.pravé tlačítko
15.F.FWD a další tlačítko
16.hlasitost
Napájení
Zapojte jednu koncovku do DC vstupu,než zasunete další konec do AC
zásuvky ve zdi.
Sluchátka
Pro poslouchaní vsuňte sluchátka do phone(sluchátkového) otvoru.
VAROVANÍ:Hlasité a dlouhé poslouchání škodí sluchu.
USB
Vložením USB data portu do USB konektoru si můžete prohlíže audio soubory
nebo obrázky.
Když budete chtít vyjmout USB,prosím zadejte hlavní menu 1.
SD/MMC/XD/MS
Vložte SD/MMC/XD/MS kartu přes slot kartu a můžete si prohlížet audio
soubory nebo obrázky.
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Tlačítko usnout/vzbudit
Režim spánek spustíte za pár minut stisknutím tlačítka SNOOZE/ALARM
OFF,alarm se zastaví po několika minutách zpět.
Podržením tlačítka SNOOZE/ALARM OFF na 3 vteřiny ve standardním režimu
vyřadíte funkce alarmu.(tohle tlačítko pracuje pouze když je v režimu nastaven
ALARM povolen.)
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Stisknutím tlačítka STOP, dvakrát otevřete správce souboru.
Stisknutím tlačítka DOLŮ(down) je soubor s obrázky svisle.
Stisknutím tlačítka NAHORU(up) je soubor s obrázky vodorovně.
Muzika (jen model D)
Stiskněte tlačítkem na vybranou muziku,potvrďte ENTER,na obrazovce se
objeví prohlížeč menu a přehrávač se spustí automaticky.
Použitím tlačítka UP/DOWN zvýrazníte vybraný soubor,když stisknete
PLAY/PAUSE zastavíte přehrávání souboru.

Play/pause tlačítko
Stisknutím tlačítka play/pause zastavujete přehrávání.
Stisknutím tohoto tlačitka znova budete pokračovat v přehrávání.
Základ přehrávání
Pokud se zařízení zapne,naběhne do základního menu ,na obrazovce se
Ukáže 10 funkcí,eg.fotky,hudba,fotky a hudba,filmy,nastaveni,kalendář,
Hodiny,alarm,kopírování/mazání a oblíbené.
Vložte USB port nebo SD/MMC/XD/MS kartu,stiskněte navigační tlačítko a
vyberte jednu funkci.

Filmy (jen model D)
Stiskněte tlačítko na vybraný film a potvrďte ENTER.Za pár vteřin se film
automaticky spustí sám.Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do původního menu
během přehrávání filmu.
Tento přístroj podporuje MPEG4 formát.
Fotky a muzika
Stiskněte navigační tlačítko fotky a muzika funkce a potvrďte ENTER.Spustí se
prezentace obrázků a přehrávání muziky zároveň.Během posunování obrázků
či otáčení můžete urychlit navigačními tlačítky.

Fotky
Stiskněte navigačním tlačítkem vybranou fotku,kterou stisknutim ENTERU
zobrazíte.Spuštění,které proběhne během několika vteřin můžete začít listovat
ve fotkách.
Když je fotka v automatickém play off režimu,to zjistíte hned jak se vám zobrazí
miniatury fotek.
Prohlížení fotek zastavíte tlačítkem STOP,miniatury se objeví dole na
obrazovce.
INFORMACE:Rozlišení,otáčení a prezentace
Otáčení:Zvýraznění otáčením potvrďte ENTER.Potvrdíte otáčecí režim,objeví
se vám 3 volby na spodní části obrazovky včetně otáčení.
Resetujte a vraťte se.
Používejte navigační tlačítka k vybírání obrázku a požadovaného
otáčení,stiskněte ENTER a otáčejte.Pokud obrázek resetujete,obnový se.
S vybraným obnovením se vrátí zpět do miniatur.
Prezentace:Vybráním prezentace si můžete prohlížet obrázky jeden za druhým.
Stiskněte:navigační levé a pravé tlačítko a můžete otáčet s obrázky ve směru
hodinových ručiček a naopak.
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Kalendář
Použitím navigačního tlačítka vyberte funkci kalendář,potvrďte ENTER.
Kalendář se vám objeví na displeji.Nyní si ho můžete nastavit použitím
navigačních tlačítek.Navigačním tlačítkem LEFT/RIDE nastavíte rok,tlačítkem
UP/DOWN nastavíte měsíc.Pro potvrzení stiskněte tlačítko STOP.Vyberte
datum a potvrďte ENTER.Pro vrácení do menu stiskněte tlačítko MENU.
Hodiny
Pokud chcete nastavit čas vyberte funkci hodiny,potvrďte ENTER.
Aktuální čas bude na obrazovce bude mít velké znaky,zato datum,měsíc a rok
bude malými znaky.
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Budík
Stiskněte tlačítko pro vybrání funkce budík.
Je možné si nastavit i osvětlení jaké na budík chcete:
Umožnění:Stiskněte navigační tlačítko UP/DOWN a vyberte si mezi dvěma
Možnostmi (on/off).
Nastavení času:Máte možnost vybrat nastavení budíku času.
Stiskněte tlačítko UP/DOWN pro vybrání nastaveného aktuálního času a
potvrďte ENTER,Stiskněte tlačítko LEFT/RIGHT ,zvýrazněte
pravé(RIGHT)tlačítko a potvrďte ENTER po odchodu nastavte čas budíku.
Zvuk budíku bude hrát na pret-set nastavení budíku.
Exit:Stiskněte EXIT (východ) a máte možnost odejít z nastavení budíku.

Kopírování/mazání
Stiskněte navigační tlačítko pro vybrání kopírování/mazání a potvrďte ENTER.
Vyberte kopírovat nebo vymazat a potvrďte odpovídající funkci ve windows,
Podle toho zda chcete kopírovat nebo mazat data.
Funkce kopírování:Když máte kopírovací funkci vybranou,mezi JPG souborem,
USB portem nebo paměťovou kartou objeví se na displeji správce souboru.
Stiskněte navigační tlačítko UP/DOWN vyberte soubor a tisk,potvrďte ENTER,
Pak vybraný soubor zvýrazněte v okénku.
Po vybrání ukončete,stiskněte navigační tlačítko pro výběr uložení.
Uložte vybrané dokumenty do interní paměti přístroje.
Funkce mazání:Když vyberete mazání veškerých JPEG dokumentů,stiskněte
tlačítko pro výběr dokumentů,které chcete vymazat z vnitřní paměti
a potvrďte ENTER.Dokumenty budou vymazány.
Vymazat všechno:Použijte navigační tlačítko a vyberte vymazat všechno.
Dokumenty budou tímto vymazány.
Přesunutí programu:Pomocí navigačních kláves,vyberte soubor,
Který chcete přesunout stiskněte ENTER.
Když stisknete levé navigační tlačítko můžete pohybovat obrázkem.
(například,režim sekvencí pro 3. pozici na 2.).
Stiskněte navigační tlačítko pro výběr návratu (RETURN),
Stiskněte pravé navigační tlačítko a pohybujte obrázkem dolní
sekvence.

(například:pohyb sekvence z 3.místa na 4.místo)
Stiskněte navigační tlačítko návrat (RETURN) a vraťte se na režim úprav,
Klikněte na SLIDE SHOW (prezentaci) a prohlížejte si obrázky jeden za
druhým.
Prosím všimněte si úsporného procesu,může po čase přestat,větší dokumenty
můžou trvat déle.
Prosím nepřesouvejte data pomocí flash disku nebo paměťové karty,
nevypínejte zařízení,před kompletním uložením všech dat,
mohlo by dojít k jejich poškození.
Oblíbené
Kliknutím na tlačítko oblíbené,si můžete začít prohlížet uložené
obrázky jeden za druhým.
Pokud během přehrávání stisknete PLAY/PAUSE,
přehrávání se pozastaví,při opětovném stisku přehrávání obnovíte.
Při stisknutí navigačního tlačítka otáčíte obrázkem.
Pokud při prezentaci stisknete STOP,objeví se miniatury obrázků.
Pokud chcete z nastavení oblíbené odejít,stiskněte tlačítko MENU.
Nastavení
Klikněte na možnost nastavení v MENU.Použijte navigační tlačítko UP/DOWN
a označte požadovanou položku.
Když kliknete navigačním pravým tlačítkem na podnabídku požadované
položky,objeví se na pravé straně obrazovky.

Nastavení fotek
Intervaly
Máte několik možností pro nastavení osvětlení.
5 sec./10 sec./15 sec./30 sec./1 min./3.min.
Efekty
Pro vybrání jednoho z efektů když přecházíte z jednoho obrázku na další.
No effect/cover up/cover down/cover left/cover right/uncover up/uncover down/
Uncover left/uncover right/wipe up/wipe down/wipe left/wipw right/push up/
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Push down/push left/push right/random
Automatické přehrávání
Máte možnost automatického přehrávání fotek,muziky a filmů.

TFT jas:nastavení TFT jasu až do požadovaného efektu je dosažitelný
TFT kontrast:nastavení TFT kontrastu až do požadovaného efektu je dosažitelný
TFT nasycení:nastavení TFT nasycení až do požadovaného efektu je dosažitelné
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Ukážou hodiny,stiskněte dvakrát a objeví se vám kalendář.Pro odchod stiskněte
zpátky tlačítko MODE.
OSD TLAČÍTKO:Stisknutím tohoto tlačítka se vám zobrazí části z informací
(aktuální soubor čísel,konečný soubor čísel,aktuální soubory jmen a přehrávací
čas během režimu)
Menu:Stiskněte menu tlačítko během přehrávání k návratu do hlavního menu.
PLAY/PAUSE tlačítko:Stiskněte tlačítko pro pauzu během přehrávání,
Stiskněte toto tlačítko zpět a přístroj bude opět přehrávat.
Navigační tlačítko:Stiskněte tlačítko pro vybranou položku nebo
Otáčení obrázku během přehrávání.

Nastavení uživatele
Tlačítko ENTER:Stisknutím tohoto tlačítka potvrzujete výběr.
OSD jazyk:Jazyk nabídky v základním OSD menu je různý podle softwaru.
Styl:Vybere jeden následující styl,na displeji si můžete nastavit různý styl.
Možnosti stylu jsou následující:style 1/style2/style3style
Opakování:Vyberte jednu z následujících možností pro funkci opakování:
Off/one/folder/all
Standardní:Vybrané čtení pro obnovení nastavení.
Nastavení času:Použijte navigační tlačítko UP/DOWN pro nastavení času
a potvrďte ENTER.
Použijte navigační tlačítko LEFT/RIGHT ,používejte LEFT/RIGHT
Navigační klávesu pro nastavení požadované intenzity podsvícení hodin ,
Výběr proveďte pak klávesami UP/DOWN
Stiskněte pravé tlačítko k potvrzení volby a ENTER pro spuštění
Nastavení hodin.

Tlačítko STOP:Stisknutím tohoto tlačítka zastavujete přehrávání.
Stisknutím PLAY/PAUSE pokračujete v přehrávání.
F.BWD/předchozí:Stiskněte tohle tlačítko během přehrávání přeskočíte
O dokument nebo obrázek zpět.Stiskněte a podržte tlačítko během normálního
přehrávání videa nebo zvuku,rychlost přehrávání bude úplně každá jako:
2X,4X,8X,16X,32X,normální
Stiskněte PLAY pro pokračování v přehrávání.
F.FWD/další: Stiskněte tohle tlačítko během přehrávání přeskočíte
Soubor nebo obrázek,stiskněte a podržte tlačítko během přehrávání
Videa nebo souboru,přehrávání se zrychlí tolikrát,kolikrát zmáčknete tlačítko:
2X,4X,8X,16X,32X,normální

Východ
Vyberte si možnost EXIT (východ) do hlavního menu.
Funkce vzdáleného osvětlení
Tlačítko zapnutí:Stiskněte tohle tlačítko ON (zapnout) nebo OFF
(vypnout).
Režim tlačítka:Stiskněte tlačítko MODE (režim) jednou a na displeji se vám

Ztlumení:Stisknutím tlačítka MUTE a audio výstup základní jednotky se vypne
Opětovným stiskem tohoto tlačítka nebo tlačítka volume se zvuk opět zapne.
Hlasitost+ a hlasitost -:tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro snížení
hlasitosti.
Montáž panelu:Při instalaci stínítka obrazovky,umístěte čelní panel fotorámečku
Přesně na místo tak jak je ukázáno výše,čelní panel rámeček mírně svírá.
Zvedněte rámeček zpříma.
Zmena udaju vyhrazena.
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