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Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Ασφαλείας:

 Μην εκθέτετε την κορνίζα σε δυνατούς κραδασμούς και μην την πετάτε ή την χτυπάτε.
 Υγρασία ή υγρά που την διαπερνούν μπορεί να κάνουν την ψηφιακή σας κορνίζα μη επισκευάσιμη. Αν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή,

αποσυνδέστε την από την πρίζα και συμβουλευτείτε τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο.
 Ποτέ μην ανοίγετε την κορνίζα.
 Επιλέξτε ένα μέρος όπου η κορνίζα θα είναι ασφαλής και δεν θα κινδυνεύει να πέσει.
 Η ψηφιακή κορνίζα είναι ένα σύμπλεγμα τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, τεχνικές ή ηλεκτρικές συσκευές, σε κοντινή περιοχή από

την ψηφιακή κορνίζα μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένη λειτουργία. Γι’ αυτό το λόγο, συνήθως επιλέξτε ένα μέρος μακριά από τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, W-LAN συσκευές και φούρνους μικροκυμάτων.

 Μην εκθέτετε την συσκευή σε σκόνη. Η κορνίζα θα πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη στην πρίζα για να αποφευχθούν λάθη που
προκαλούνται από στατικό ηλεκτρισμό.

 Μόνο συνδέστε τη κορνίζα σε κατάλληλη πρίζα. Η πρίζα θα πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
κατάλληλα τοποθετημένο και ότι η κορνίζα παραμένει σε ασφαλή σημείο.

 Η ψηφιακή κορνίζα έχει μια μοντέρνα, υψηλής ανάλυσης LCD οθόνη. Αποφύγετε να χτυπάτε την πλευρά της κορνίζας και της οθόνης.
 Μην τοποθετείτε την ψηφιακή κορνίζα στο φως του ήλιου. Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι πάνω σε χαλί ή σε άλλο ύφασμα. Οι

τρύπες εξαερισμού στη βάση της ψηφιακής κορνίζας δεν πρέπει να καλύπτονται.
 Η οθόνη της ψηφιακής σας κορνίζας είναι προστατευμένη πίσω από γυαλί. Καθαρίστε την μόνο όταν είναι απαραίτητο. Για να το κάνετε αυτό,

χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανάκι καθαρισμού με μικροϊνες.(πχ κωδικός Hama 42267/51076/51077/78399) ή ένα ειδικό καθαριστικό πανί για
LCD οθόνες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα.

 Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο αν ανακαλύψετε κάποιο πρόβλημα στην ψηφιακή σας κορνίζα.
 Παρακαλούμε παρατηρήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτημα με προσοχή στη συμβατότητα πολυμέσων όταν συνδέετε USB

συσκευές, όταν παρουσιάζετε φωτογραφίες ή παίζετε μουσική, βίντεο ή ταινίες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής).
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα αρχεία που παρουσιάζονται ή παίζονται στην ψηφιακή κορνίζα μπορεί να είναι αντικείμενο πνευματικής

ιδιοκτησίας από τρίτους. Όλη η ευθύνη που είναι αποτέλεσμα αυτού αποκλείει τον κατασκευαστή.
 Ποτέ μην απομακρύνετε την κάρτα μνήμης που βρίσκεται μέσα όταν παίζει.
 Ποτέ μην κλείνετε την συσκευή ή μην την αποσυνδέετε από το ρεύμα όταν παίζει. Αποσυνδέστε την ψηφιακή κορνίζα από την πρίζα αφού

την κλείσετε.
 Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικά ακουστικά (λειτουργήστε τα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής),σιγουρευτείτε ότι δεν ακούτε για

μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε υψηλή ένταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
 Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο με την εσώκλειστη παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση που η εσώκλειστη παροχή ρεύματος ή η συσκευή

είναι ελαττωματικές, αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο.
 Αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την πρίζα αν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, περίεργοι θόρυβοι ή καπνός εμφανιστούν.
 Η ψηφιακή κορνίζα είναι σφραγισμένη / κλειστή. Η εγγύηση ακυρώνεται αν ανοιχτεί η συσκευή.

Λειτουργία:
 Ψηφιακή Κορνίζα: Υψηλής – ανάλυσης 3.5’’ TFT LC οθόνη, ενσωματωμένο card reader για SD / MMC (32MB-2GB), υποστηριζόμενα αρχεία

εικόνων: JPEG (μέχρι 64 megapixels), υποστηριζόμενες λειτουργίες εικόνων: περιστροφή εικόνας, slide show. Περιλαμβάνεται μονάδα
παροχής ρεύματος, οδηγίες χρήσης και βάση στήριξης.

 Επιτραπέζιος Μετεωρολογικός Σταθμός: Για ψηφιακή απεικόνιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ώρας, της ημέρας, της ημερομηνίας.
 Θερμόμετρο: Εύρος μέτρησης: -10οC +50οC. Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανιστεί σε οC ή Fahrenheit.
 Υγρόμετρο: Εύρος μέτρησης: 10% - 95%.
 Βαρόμετρο: Πρόγνωση καιρού (ηλιόλουστος, ελαφρώς συννεφιασμένος, συννεφιασμένος, βροχερός).
 Ρολόι / Ημερολόγιο: Ώρα (12 / 24ωρη διάταξη μπορεί να επιλεγεί). Ένδειξη ημέρας και ημερομηνίας, λειτουργία ξυπνητηριού.
 Χώρος για μπαταρίες (2 x ΑΑΑ) για αποθήκευση δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ενέργειας.

Περιλαμβάνονται:
 Ψηφιακή κορνίζα
 Αντάπτορας παροχής ρεύματος (AC/DC: 5V, 500 – 1000 mA)
 Οδηγίες χρήσης.

Παροχή Ρεύματος
Συνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος στην ψηφιακή κορνίζα. Τώρα συνδέστε την μονάδα παροχής ρεύματος σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα
κατάλληλη για χρήση.
Καθαρισμός & Φροντίδα
Τακτική φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό, ύφασμα (πχ Hama Κωδικός
42267/51076/51077/78399, κτλ) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Βρέξτε ελαφρώς το πανί αν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη. Ωστόσο ποτέ μην
χρησιμοποιείτε δυνατά διαλυτικά όπως οινόπνευμα, βενζίνη.
Προσοχή-Κίνδυνος!
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην ανοίγετε το κάλυμμα της ψηφιακής κορνίζας, το πλαίσιο ή τα μέρη του παροχέα ενέργειας.
Εγγύηση / Εξυπηρέτηση πελατών
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε εγγύηση ακυρώνεται αν η συσκευή ανοιχθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία επισκευών. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο που πήρατε τη συσκευή αν ανακαλύψετε κάποιο πρόβλημα με την ψηφιακή κορνίζα. Επισκευές πρέπει
να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η ψηφιακή κορνίζα δεν ανοίγει:
Αιτία: Πρόβλημα με την παροχή ρεύματος στην οθόνη της κορνίζας.
Ελέγξτε ότι το βύσμα του αντάπτορα είναι συνδεδεμένο σωστά και πλήρως. Επίσης ελέγξτε ότι η μονάδα παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένη με το
ρεύμα.
Η ψηφιακή κορνίζα δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει όταν επιλέγονται αρχεία:
Αιτία: Ασφαλής παραβίαση του λογισμικού της ψηφιακής κορνίζας.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξ’ αιτίας της μορφής του αρχείου που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί οι οποίοι κάνουν το λογισμικό της
ψηφιακής κορνίζας να χαλάσει. Ωστόσο, η αιτία δεν εμπίπτει με την τεχνολογία / λογισμικό της οθόνης της ψηφιακής κορνίζας, αλλά με τη
συμβατότητα των αρχείων που παρουσιάζονται.
Ταινίες / εικόνες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής), παρουσιάζονται έξω από την εστία της οθόνης.
Αιτία: Ο ρυθμός / ποιότητα δεδομένων είναι πολύ χαμηλά. Η έλλειψη ποιότητας των εικόνων προκαλείται από συμπίεση και ανεπαρκή ανάλυση. Αν είναι
δυνατό να έχετε υψηλότερη ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήστε την όταν παίζονται αρχεία.
Τα αρχεία δεν εμφανίζονται:
Αιτία: Πολλή υψηλή ανάλυση
Παρακαλούμε σημειώστε το φόρτωμα των αρχείων χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για μεγάλα αρχεία. Μειώστε το μέγεθος των αρχείων (διαστάσεις
σε pixels) αν είναι απαραίτητα.
Τα δεδομένα μιας κάρτα μνήμης δεν μπορούν να μπουν.
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Αιτία: Ασύμφωνη κάρτα μνήμης ή λανθασμένη μορφή των δεδομένων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρτών μνήμης / μέσων που δεν είναι κατάλληλα για
την ψηφιακή κορνίζα. Σε αυτή την περίπτωση, η κάρτα δεν είναι αναγνωρίσιμη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση ή παίξιμο αρχείων.
Προδιαγραφές:
Οθόνη: 3.5’’ TFT-LC οθόνη.
Ανάλυση: 320 x 240 pixels μέχρι 480x 272 pixels
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης; SD / MMC (32MB-2GB)
Μορφή αρχείων: JPEG
Παροχή ρεύματος: AC / DC αντάπτορας (5V, 500 – 1000 mA)
Διαστάσεις: περίπου 17,0 x 7,0 x 13,2 cm (Μ x Π x Υ)
Υγρασία: 20 – 90%
Επιπρόσθετες Λειτουργίες:

 Διάταξη ώρας: 12ωρο και 24ωρο.
 Ένδειξη ημερομηνίας, ώρας, εβδομάδας και ημέρας
 Έλεγχος θερμοκρασίας: Κάθε 20 δευτ.
 Επιλογή κλίμακα θερμοκρασίας σε Celsius ή Fahrenheit.
 Ένδειξη θερμοκρασίας -10οC +50oC
 Ένδειξη υγρασίας: 20% RH – 90% RH
 Ένδειξη σχετικής υγρασίας και πρόγνωσης καιρού
 Λειτουργία μπαταρίας που διατηρεί την ένδειξη ημερομηνίας και ώρας σε περίπτωση βλάβης του ρεύματος.

Πρόγνωση Καιρού / Σύμβολα:

Το σύμβολο του ήλιου απεικονίζει την λιακάδα. Σχετική υγρασία είναι μεταξύ 19% RH και 40% RH.

Το σύμβολο ήλιου μαζί με σύννεφο απεικονίζει την κατά τόπους συννεφιά. Σχετική υγρασία είναι μεταξύ 41% RH και 65% RH.
Το σύννεφο απεικονίζει τη συννεφιά. Σχετική υγρασία είναι μεταξύ 66% RH και 75% RH.

Το σύννεφο μαζί με βροχή απεικονίζει το βροχερό καιρό. Σχετική υγρασία είναι μεταξύ 76% RH και 91% RH.

Για να βεβαιωθείτε ότι η ώρα και το ξυπνητήρι διατηρούνται ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του ρεύματος ή σε διακοπή της παροχής ρεύματος, σας
προτείνουμε να εισάγετε δύο ΑΑΑ μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται). Η λειτουργία της μπαταρίας διατηρεί τις ρυθμίσεις της ώρας και το ξυπνητήρι.
Λειτουργίες Πλήκτρων:
Rotate: Περιστροφή εικόνας
Mode: Βάλτε την διάρκεια εμφάνισης της εικόνας ή βάλτε χειροκίνητη εμφάνιση εικόνας.
< / Contrast -: Εμφανίστε την τελευταία εικόνα που έχει επιλεγεί / ρυθμίστε την αντίθεση της LCD.
> / Contrast +: Εμφανίστε την επόμενη εικόνα / ρυθμίστε την αντίθεση της LCD.
ON / OFF: Οθόνη ON / OFF
Date / Time: Ρυθμίστε την ώρα και βάλτε την ένδειξη ώρας / ημερομηνίας.
Alarm: Ρυθμίστε το ξυπνητήρι.
Set / Day: Ξυπνητήρι on / off και εναλλαχθείτε σε οθόνη εβδομάδας.
SNZ: Πλήκτρο Snooze
oC / oF: Ρυθμίστε την οθόνη σε κλίμακα θερμοκρασίας Celsius ή Fahrenheit.

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, οι ακόλουθες ρυθμίσεις τοποθετούνται εξ ορισμού: 2004/1/1, PM 12:00:00, oC
1. Ανοίγοντας τη συσκευή
Όταν ανοίγει, εμφανίζεται το μήνυμα “Welcome!” και έπειτα το μήνυμα “No SD Card” αν η κάρτα μνήμης δεν είναι μέσα.

Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD/MMC. Η συσκευή παίζει τις φωτογραφίες μέσω της κάρτας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το μέγιστο μέγεθος εικόνας που
μπορεί να παίξει είναι 4000 x 4000 pixels. Αν αρχεία με το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό pixels μπουν, το μήνυμα “To Large Size” εμφανίζεται.

2. Ανοιγοκλείνοντας την οθόνη:
Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF” για 5 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τη συσκευή. Κρατήστε το πλήκτρο “ON/OFF” για 5 δευτερόλεπτα για να
ανοίξετε ξανά τη συσκευή.
3. Ρυθμίζοντας τη διάρκεια εμφάνισης των εικόνων ή εκθέτοντας μια ήδη ορισμένη εικόνα (χειροκίνητη ρύθμιση)
Σε κατάσταση “Slideshow”, να μεταβάλετε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας μεταξύ 5, 10 και 30 δευτερόλεπτα ή να εναλλαχθείτε σε
χειροκίνητη κατάσταση πατώντας το πλήκτρο “MODE”. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στη δεξιά πάνω γωνία της LCD (δείτε τις εικόνες
κάτω).

4. Προηγούμενη φωτογραφία
Πατήστε το πλήκτρο “</Contrast-” σε χειροκίνητη κατάσταση για να εμφανιστεί η προηγούμενη φωτογραφία ξανά.
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5. Επόμενη φωτογραφία
Πατήστε το πλήκτρο “</Contrast +” σε χειροκίνητη κατάσταση για να εμφανιστεί η επόμενη φωτογραφία.
6. Περιστροφή εικόνας
Μπορείτε να περιστρέψετε την επιλεγμένη φωτογραφία κατά 90ο, 180ο, 270ο και πίσω στην αρχική του θέση πατώντας το πλήκτρο “Rotate”.

7. Ρυθμίζοντας την αντίθεση της LCD
Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο “</Contrast-” ή “>/Contrast+” για να ρυθμίσετε την αντίθεση της LCD από 1-28.

Ρυθμίζοντας την ώρα και την ημερομηνία:
Πατήστε και κρατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “DATE/TIME”. Όταν το “12/24hr” αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο
“SET/DAY” για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση σε 12 ή 24ωρη οθόνη. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο “DATE/TIME” για να επιβεβαιώσετε την
οθόνη που έχετε επιλέξει.

Οι επόμενες ρυθμίσεις τώρα αναβοσβήνουν, πατήστε το πλήκτρο “SET/DAY” για να επιτύχετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε το
πλήκτρο “DATE/TIME” ξανά για να επιβεβαιώσετε. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά, το μήνα και την
ημερομηνία.
(Προειδοποίηση: Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο “SET/DAY”,η συσκευή εναλλάσσεται μεταξύ των ρυθμίσεων γρήγορα).

Αν δεν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο σε κατάσταση των παραπάνω ρυθμίσεων μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη αυτόματα γυρνάει στις
πρότυπες ρυθμίσεις.
Ρυθμίζοντας το ξυπνητήρι:
Πατήστε το πλήκτρο “Alarm” για να βάλετε την επιθυμητή ώρα για το ξυπνητήρι. Το ξυπνητήρι μπαίνει σε “PM12:00” εξ ορισμού. Το ξυπνητήρι
κλείνει.

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε το ξυπνητήρι πατώντας το πλήκτρο “ SET/DAY”. Αν το ξυπνητήρι ενεργοποιηθεί, το σύμβολο για το
ξυπνητήρι εμφανίζεται.

Πατήστε το πλήκτρο “ALARM” σε κατάσταση ρυθμίσεων για το ξυπνητήρι, για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο “ SET/DAY” για να βάλετε
την ώρα και τα λεπτά. Μπορείτε να βγείτε από κατάσταση ρυθμίσεων πατώντας το πλήκτρο “ALARM” ξανά και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν. Αν
δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το μενού επιστρέφει στην αρχική κατάσταση. Όσο το σήμα του ξυπνητηριού ακούγεται, το
ξυπνητήρι κλείνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Αν το σήμα του ξυπνητηριού ακουστεί, μπορείτε να το κλείσετε αμέσως πατώντας
οποιοδήποτε από τα πλήκτρα πάνω στο ξυπνητήρι.
Λειτουργία “Sleep”
Όσο το ξυπνητήρι είναι ενεργό, πατήστε το πλήκτρο “SNZ”για να σταματήσετε το ξυπνητήρι για 8 δευτερόλεπτα.
Υποστήριξη και πληροφορίες επικοινωνίας
Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό:
Επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή ή με τον Σύμβουλο Προϊόντων της Hama αν έχετε κάποια απαίτηση.
Internet/World Wide Web
Υποστήριξη προϊόντος, νέες οδηγίες και πληροφορίες προϊόντος είναι διαθέσιμες στο www.hama.com
Σημειώσεις Ασφαλείας

 Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική χρήση μόνο, όχι για εξωτερική χρήση.
 Μην ανοίγετε το πλαίσιο της συσκευής
 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας
 Μην λειτουργείτε τη συσκευή από υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.


