F7020
Popis přístroje
1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
2. M: Volba položky v menu / start-pauza
slideshow / obrázek na celou obrazovku
3. EXIT: Návrat do hlavního menu / předchozí nabídky
4. PREV: Předchozí obrázek / rolování vlevo
5. NEXT: Další obrázek / rolování vpravo

6. UP: Kurzor nahoru / rolování nahoru
7. DOWN: Kurzor dolů / rolování dolů
8. Konektor napájení DC 5V
9. USB Host: port pro připojení USB disku
10. Slot na karty SDHC/SD/MS/MMC

Dálkové ovládání

Zobrazení obrázků

1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
2. SLIDE: Start režimu slideshow
3. MODE: Nastavení obrazu
4. UP: Kurzor nahoru / rolování nahoru
5. PREV: Předchozí obrázek / rolování vlevo
6. M: Volba položky v menu / start-pauza
slideshow / obrázek na celý displej
7. NEXT: Další obrázek / rolování vpravo
8. EXIT: Návrat do menu / předchozí nabídky
9. DOWN: Kurzor dolů / rolování dolů
10. SETUP: Nastavení přístroje
11. TIME: Zobrazení kalendáře, času, budíku
a slideshow z obrázků na kartě. Další
stisk zobrazí hodiny na celé obrazovce.
12. ZOOM: Zvětšení obrazu (6 úrovní)
13. ROTATE: Otočení obrazu o 90, 180 nebo 270 stupňů

Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu s nastavenou položkou Photo. Po stisku tlačítka M se
zobrazí mozaika s náhledy obrázků z vložené karty nebo USB disku. Mezi obrázky můžete
procházek tlačítky UP, DOWN, PREV a NEXT, aktuální soubor můžete zobrazit na celé ploše
displeje tlačítkem M. V celoobrazovkovém režimu lze obrázky přepínat tlačítky PREV/NEXT.
Pro spuštění slideshow od aktuálního obrázku stiskněte znovu M nebo SLIDE na dálkovém
ovladači. Pro pozastavení a spuštění slideshow stiskněte opět tlačítko M na přístroji nebo
ovladači. Ruční procházení obrázků je možné pouze při zastaveném slideshow. Stejně tak jsou
dostupné i další funkce, jako zoom nebo otáčení.

Napájení
Váš fotorámeček Energy F7020 je napájen ze sítě pomocí dodávaného AC/DC 5V adaptéru.
Nepoužívejte jiný adaptér než od výrobce! Pokud produkt nehodláte delší dobu používat,
vypněte jednotku hlavním vypínačem na zadní straně (dálkový ovladač vypne přístroj jen do
pohotovostního režimu). Pro větší úsporu elektrické energie vytáhněte adaptér ze zásuvky.
Dálkový ovladač je napájen 3V lithiovou baterií CR2025, kterou lze v případě vybití snadno
vyměnit.

Zapnutí/vypnutí přístroje
Při prvním zapnutí podržte několik sekund tlačítko ON/OFF na zadní straně přístroje. Stiskem
tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači přístroj uvedete do pohotovostního režimu. Pro opětovné
zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF na přístroji nebo dálkovém ovladači.
Upozornění: Budík je aktivní pouze při zapnutém fotorámečku nebo v pohotovostním režimu!

Pro zvětšení aktuálního obrázku stiskněte (opakovaně) tlačítko ZOOM - k dispozici je 6 úrovní
zvětšení. Tlačítky UP, DOWN, PREV, NEXT se můžete pohybovat po ploše a prohlížet si detaily
obrázku.
Pro otočení aktuálního obrázku stiskněte (opakovaně) tlačítko ROTATE. Obrázek lze rotovat o
90, 180 nebo 270 stupňů.
Stiskem tlačítka MODE na dálkovém ovladači můžete upravit parametry obrazu, viz dále.
Důležité: Nenechávejte tentýž statický obrázek na obrazovce déle než jeden den, riskujete
poškození TFT displeje!

Kalendář
Pro aktivaci této funkce vyberte tlačítky UP/DOWN z hlavního menu položku Calendar a
potvrďte tlačítkem M. Na displeji se zobrazí měsíční kalendář spolu s hodinami, alarmem a
obrázky z vložené karty nebo USB disku.
Opakovaným stiskem tlačítka TIME můžete na celé obrazovce ukázat samotné hodiny, nebo se
vrátit do multifunkčního režimu kalendáře.

Nastavení

Řešení problémů

Technické specifikace

Pro nastavení systémových parametrů fotorámečku zvolte z hlavního menu položku Settings a
potvrďte tlačítkem M. Do nastavení rovněž můžete vstoupit tlačítkem SETUP na dálkovém
ovladači.

1. Proč nemohu zobrazit své soubory JPG?
Mnoho digitálních fotoaparátů a grafických editorů přidává do souborů JPG vlastní data,
která mohou zabránit fotorámečku v korektním načtení snímku. Zkuste soubor otevřít v grafickém programu a uložit jej pod jiným názvem.

Displej
Soubory
Paměť

Image mode:

režim zobrazení fotografií na displeji
- Original: soubor je zobrazen v původním formátu
- Pan & Scan: obrázek je roztažen tak, aby vyplnil celou plochu displeje
- Auto-Fit: obrázek je zobrazen na celé ploše displeje při zachování poměru
a velikosti stran

Transition Effect: vyberte z několika nabízených přechodových efektů, které zpestří přechody
mezi zobrazovanými soubory
Slideshow Speed: zvolte interval změny obrázku v automatickém režimu Slideshow. Vyberte
5/15/30/60 sekund nebo 5/10/30/60 minut.
Split screen: tato volba rozdělí displej při slideshow do 4 oblastí, zobrazit tak lze až 4 snímky naráz

2. Moje karta Memory Stick nepasuje do slotu.
Čtečka paměťových karet je kompatibilní pouze s původními kartami Memory Stick. Pro karty
Memory Stick Pro DUO apod. je nutné použít adaptér dodávaný spolu s kartou.

7" TFT panel, formát 16:9, rozlišení 480x234 bodů
JPEG
paměťové karty SD, SDHC, MMC, MS
USB Host 2.0
Napájení DC 5V
Rozměry 220x160x80 mm
Hmotnost 724g

Obsah balení
3. Prodleva mezi dvěma obrázky je větší než interval nastavený pro slideshow.
U objemnějších obrázků o velikosti v řádu megabytů může trvat načtení a zobrazení déle.

Fotorámeček Energy F7020, utěrka, manuál, dálkové ovládání, AC/DC adaptér

4. U některých souborů se objeví hlášení "Format not supported!" (nepodporovaný formát).
Takové hlášení se může objevit u souborů popsaných v bodu 1 nebo u špatně pojmenovaných
souborů s koncovkou JPG, která ale obsahují jiná data nebo grafiku jiného formátu.

Restart Settings: tato volba zruší veškeré uživatelské změny a nahraje tovární nastavení
Language: volba komunikačního jazyka nabídek fotorámečku
Set date, time, alarm: nastavení systémových hodin, datumu a nastavení budíku
Automatic ON/OFF: načasování automatického zapnutí a vypnutí fotorámečku
Modify contrast and brightness: nastavení parametrů kontrastu (tlačítky UP/DOWN) a jasu
(PREV/NEXT) obrazu
Modify color and tone: nastavení parametrů sytosti barev (tlačítky UP/DOWN) a tónu barev
(PREV/NEXT) - od teplých po studené

USB Host
Váš fotorámeček Energy F7020 dokáže přehrávat obrázky kromě paměťových karet SDHC/SD/
MS/MMC také z USB disků připojených k rozhraní USB Host na zadní straně přehrávače.

5. Přístroj nerozpoznal vloženou paměťovou kartu.
Ujistěte se, že je karta správně vložena. Mějte na paměti, že přístroj je kompatibilní s kartami
SDHC/SD/MS/MMC.
6. Připojil jsem flash disk k portu USB Host, ale nelze načíst obrázky.
Ujistěte se, zda není ve slotu vložena jakákoliv paměťová karta. USB a karty nemohou
pracovat současně. Před připojením USB disku kartu vyjměte. Totéž platí i opačně, před
vložením karty odpojte USB disk.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com
Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené
nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.
Dovozce pro ČR:
HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz

