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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - UKR 
Загальна інформація 

Дякуємо за те, що ви обрали нашу цифрову фоторамку. Перш ніж почати 
експлуатацію фоторамки, уважно прочитайте цей посібник, щоб скористатися 
всіма можливостями і продовжити термін служби виробу. Збережіть цей 
посібник, щоб звернутися до нього, якщо в майбутньому виникне така 
необхідність. 

Керівництво користувача містить докладний опис виробу, його технічні 
характеристики і функціональні можливості, а також рекомендації по 
експлуатації фоторамки. 

Зовнішній вигляд виробу і внутрішнього програмного забезпечення може 
відрізнятися від зображених на малюнках, оскільки всі ілюстрації дані на 
основі тестових моделей наших пристроїв. 

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті 
застосування цифрової фоторамки не за призначенням. Компанія залишає 
за собою право змінювати зовнішній вигляд виробу, комплектацію та 
функціональні можливості фоторамки без попереднього повідомлення. 

Якщо ви хочете з'єднати фоторамку з комп'ютером, то спочатку підключіть 
USB-кабель до комп'ютера, а потім до фоторамки. Якщо вам потрібно відключити 
фоторамку від комп'ютера, то спочатку слід відключити кабель від фоторамки. 
 
УВАГА! 

Оскільки певні компоненти пристрою можуть зайняти певну область флеш-
пам'яті, ємність вільної пам'яті може виявитися значно меншою, ніж заявлена в 
характеристиках. 
Ні в якому разі не відключайте цифрову фоторамку від комп'ютера в процесі 
читання, запису або видалення файлів. 

Використовуйте іконку “ Безпечне вилучення пристрою ” на панелі завдань 
для відключення цифрової фоторамки від комп'ютера. 

 
УВАГА! 

Використовуйте тільки оригінальний мережевий адаптер, що входить в 
комплект поставки, для роботи фоторамки. 
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Загальний вигляд цифрової фоторамки 

 
1 Стерео динаміки 
2 Отвір для настінного кріплення 
3 Кнопка увімкнення/вимкнення живлення 
4 Кнопка вгору, переходу до попереднього файлу 

5 Кнопки вибору пунктів меню, управління переглядом файлів, збільшення/зменшення рівня гучності 

6 Кнопка входу в пункти меню, відтворення/паузи 

7 Кнопка вниз, перейти до наступного файлу 
8 Кнопка виходу з пунктів меню, входу у головне меню 

9 Підставка 
10 Датчик прийому сигналу пульта дистанційного керування (далі ДК) 
11 Роз'єм для підключення мережевого адаптера 
12 Роз'єм для підключення USB-кабелю (miniUSB) 
13 Роз'єм для підключення USB-накопичувачів (USB-Host) 
14 Роз'єм для підключення навушників 
15 Слот для SD/SDHC/MS/MMC-карт   
16 Дисплей 
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Загальний вигляд пульта дистанційного керування 

 
1 Кнопка увімкнення / вимкнення живлення 

2 Кнопка входу у пункт меню “Налаштування” 

3 Кнопка входу у головне меню 

4 Кнопка входу у пункт меню “Відео” 

5 Кнопка вибору пунктів меню, переходу до попереднього файлу 

6 Кнопка входу у пункт меню “Календар” 

7 Кнопка входу у пункти меню/папки з файлами, відтворення/паузи 

8 Кнопка вибору пунктів меню, входу у допоміжне меню 

9 Кнопка вибору пунктів меню, переходу до наступного файлу 

10 Кнопки швидкого перемотування вперед/назад 

11 Кнопки переходу до наступного/попереднього файлу 

12 Кнопка повороту зображення 

13 Кнопка зміни масштабу зображення 

14 Кнопки регулювання рівня гучності 

15 Кнопка вибору пунктів меню 

16 Кнопка виходу з розділів меню 

17 Кнопка входу у пункт меню “Музика” 

18 Кнопка входу у пункт меню “Фото” 
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Підготовка до роботи пульта дистанційного керування  
Перед початком експлуатації пульта ДК зніміть захисну плівку з батареї і 

переконайтеся, що батарея встановлена вірно. 
Перевірте, чи не закривають чи сторонні предмети датчик прийому 

сигналу пульта ДК на фоторамки. 
 
 Заміна батарейки у пульті дистанційного керування 

При зниженні радіусу дії і ефективності роботи пульта ДК необхідно 
провести заміну батареї. Відсік для батареї розташований у нижній частині 
корпусу пульта дистанційного керування. Переверніть пристрій лицьовою 
стороною вниз, злегка відсуньте вправо ліву рухому частину відсіку для 
батареї і потягніть його на себе, як показано на малюнку. 

 
Відсік легко від'єднається від корпусу пульта дистанційного керування. 

Встановіть у відсік нову батарею типу CR2025 так, щоб сторона з маркуванням 
"+" (плюс) була зверху. 

 
Закрийте відсік. 
 
УВАГА! 

Перед початком експлуатації пульта ДК переконайтеся, що батарея 
встановлена вірно. 
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Технічні характеристики 
 
Дисплей 

IPS, 10” дюймів, формат 16:9 
Роздільна здатність 1024х600 пікселів 
 

Розмір виробу без упаковки 
(довжина х висота х ширина) 

 
274x187x22 мм 

Маса виробу без упаковки 503 г 

 
 
Живлення 

Мережевий адаптер 
вхідна напруга: 100~240 В, 50/60 Гц 
вихідна напруга: 5 В, 1.2 А 

Підтримка карт пам'яті SD/SDHC/MMC (до 16 ГБ) 

Тип передачі даних USB 2.0 

Температурні умови експлуатації 
виробу 

5 ~ 35°С 

 
Керування 

Вручну 
Пульт дистанційного керування 

Живлення пульта ДК батарея CR2025 3В -1 шт. 

 
 
Комплектність 
1. Цифрова фоторамка …..…...............................................................................1 шт. 
2. Мережевий адаптер ....................................................................................... 1 шт. 
3. USB-кабель ......................................................................................................... 1 шт. 
4. Пульт ДК .............................................................................................................. 1 шт. 
5. Керівництво з експлуатації ........................................................................... 1 прим. 
6. Гарантійний талон .............................................................................................1 прим. 
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Рекомендації по догляду за виробом 
Для продовження терміну служби фоторамки дотримуйтесь рекомендацій 

по догляду за виробом. 
• Вимкніть живлення фоторамки, від'єднайте мережевий адаптер. 
• Протріть дисплей і пластикові частини корпусу сухою серветкою з м'якої 

тканини. 
 

УВАГА! 
Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус фоторамки миючі засоби. Для 

догляду за фоторамкой не використовуйте чистячі засоби, що містять спирт і 
аміак. 
Вказівки з експлуатації 

Перелічені нижче вказівки з експлуатації призначені для того, щоб 
допомогти вам правильно використовувати фоторамку. Уважно прочитайте 
цей розділ і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій. 

• Фоторамку слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін 
температур (вище 35 ° С і нижче 5 ° С), вологи і статичної електрики. 

• Встановлюйте фоторамку тільки на тверду, рівну і нерухому поверхню, 
це дозволить запобігти падінню пристрою. 

• Не допускайте попадання у роз'єми фоторамки сторонніх предметів, не 
кладіть на неї важкі предмети і не допускайте контакту пристрою з хімікатами. 

• Уникайте потрапляння фоторамки у зони впливу прямого сонячного світла 
або випромінюючих тепло пристроїв, не розміщуйте виріб у запиленому або 
задимленому середовищі. 

• Не розбирайте та не ремонтуйте фоторамку самостійно. 
• Робіть копії файлів, що зберігаються у пам'яті фоторамки та під’єднаних 

до неї накопичувачів, оскільки наша компанія не несе відповідальності за 
будь-які втрати таких даних. 

• Використання файлів у форматі МР3 без попереднього дозволу 
правовласників є порушенням або посяганням на їх права інтелектуальної 
власності. 

• З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати 
пакувальні матеріали, батареї і непридатні електронні продукти окремо. 
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Можливості 
• IPS 10’’ TFT дисплей, формат 16:9, розд. здат. 1024x600 пікселів 
• Формати відтворення зображень: JPEG, BMP 
• Режим попереднього перегляду мініатюр 
• Слайд-шоу: перегляд одного або колажу з декількох зображень з 
різноманітними ефектами переходу 
• Поворот зображення на 90/180/270 градусів 
• Зміна масштабу зображення 
• Формати відтворення аудіо: MP3 
• Формати відтворення відео: VOB, MP4 
• Видалення файлів/папок без використання ПК 
• Навігація по папкам 
• Автовмикання/вимикання живлення 
• Слот для SD/SDHC/MMC-карт 
• Годинник, будильник 
• Налаштування будильника по дням тижня 
• Календар зі слайд-шоу 
• Підключення до ПК 
• USB-HOST 2.0 
• Живлення від мережі 220 В 
 
Підтримувані формати 
Формати фото та аудіо: 

Тип 
 

Кодек Розширення Максимальні характеристики 
Аудіо MP3 .mp3 320 кб/с, 8-48кГц 
Фото JPEG .jpg Розд. здатність: 4000x4000 

Виключення: Прогресивний JPEG 
 
 
Формати відео: 

Тип Розширення Аудіо Кодек Максимальні характеристики 

Відео .mp4, .vob MP3 
AAC 

MPEG1/2 720x576, 30 к/с,  Бітрейт: 6 Мб/с 
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Підготовка до роботи, вмикання/вимикання фоторамки 
Перед першим вмиканням фоторамки уважно ознайомтеся з 

послідовністю дій по підготовці фоторамки до роботи: 
• Вийміть фоторамку з упаковки, зніміть захисну плівку з дисплея. 

• Відкрийте і зафіксуйте підставку. 

• Підключіть мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до мережі 
електроживлення, як показано на малюнку. Мережевий адаптер легко 
підключається і відключається від мережі електроживлення. 

 
• Рамка включиться автоматично. Зачекайте кілька секунд. На дисплеї 
з'явиться заставка, а потім почнеться показ слайд-шоу, якщо на підключеному 
джерелі є записані зображення.  

 
Встановити режим увімкнення фоторамки можна у пункті меню 

“Налаштування” - “Налаштування системи” - “Режим вмикання”.  
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УВАГА! 
НІ В ЯКОМУ РАЗІ не використовуйте пошкоджені мережеві адаптери, карти 

пам'яті, USB-накопичувачі або USB-кабелі, щоб уникнути короткого замикання, 
загоряння або ураження електричним струмом. 

Використовуйте тільки оригінальний мережевий адаптер, що входить в 
комплект поставки, для роботи фоторамки. 

Уникайте потрапляння сторонніх предметів в роз'єми фоторамки. 
Для збереження налаштувань часу/дати не виймайте адаптер живлення з 

мережі і фоторамки. 
 
Для вимикання живлення натисніть кнопку вмикання/вимикання живлення  

 на фоторамці або кнопку  на пульті ДК. 

Для повторного вмикання фоторамки знову натисніть кнопку  на 

фоторамці або кнопку  на пульті ДК. 
 
Якщо пристрій деякий час не використовується, то живлення вимкнеться / 

увімкнеться автоматично відповідно до заданого користувачем часом 
вимикання / вмикання. Встановити час автоматичного вимикання / вмикання 
живлення фоторамки можна в пункті меню “Налаштування” - “Налаштування 
системи” - “Автовмикання”/ Автовимикання”.  
 
 
Підключення карти пам'яті і USB-накопичувача 

Для перегляду файлів з карти пам'яті або USB-накопичувача 
помістіть їх до упору у відповідний роз'єм в корпусі фоторамки, як 
показано на малюнку. 
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Зачекайте кілька секунд, фоторамка визначить підключений пристрій і 
перейде в режим відтворення файлів / меню накопичувального пристрою 
відповідно до обраних налаштувань в пункті меню “Налаштування” - 
“Налаштування системи” - “Режим вмикання”. Якщо на підключеному джерелі 
відсутні файли, фоторамка виведе відповідне повідомлення на екран і вийде 
в головне меню.  

 
Фоторамка підтримує наступні формати карт пам'яті: Secure Digital Card 

(SD/SDHC), Multimedia Card (MMC). 

 
Для вилучення накопичувального пристрою (карти пам'яті, USB-

накопичувача) акуратно потягніть його на себе, пристрій легко 
від'єднається від фоторамки. 

 
Завантаження файлів з персонального комп'ютера 
 
УВАГА! 

Для роботи у Windows 2000/XP/Vista/7драйвери не потрібні. 
 
Системні вимоги: 

Операційна система Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista 

Процесор Intel  Pentium  2  (чи вище)  або будь-який інший 
процесор такої самої продуктивності 

ОЗП від 64 МБ 

Жорсткий диск 200 МБ вільної пам'яті 

Пристрій зв'язку USB full speed 

 
Для завантаження файлів на підключену карту пам'яті необхідно 

підключити фоторамку до ПК за допомогою USB-кабелю.  
 
УВАГА! 

Для відтворення аудіо- та відеофайлів використовуйте зовнішні джерела 
пам'яті. 
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Підключіть USB-кабель спочатку в USB-порт комп'ютера, а потім в USB-

роз'єм фоторамки. Увімкніть живлення фоторамки.  
На дисплеї з'явиться зображення, фоторамка підключена до ПК. 

 
Після цього всі операційні системи пізнають фоторамку і підключені до 

неї накопичувальні пристрої автоматично. 
При першому підключенні комп'ютер визначить фоторамку як “Новий 

пристрій” і здійснить автоматичне встановлення необхідних драйверів. Після 
завершення установки драйверів в розділі “Мій комп’ютер” з'явиться іконка 
карти пам'яті.  

Нормальний режим роботи фоторамки буде відновлений після 
відключення її від ПК. 

 
УВАГА! 

НІ В ЯКОМУ РАЗІ не використовуйте пошкоджені карти пам'яті, щоб 
уникнути короткого замикання, загоряння або ураження електричним струмом. 

Уникайте потрапляння сторонніх предметів в роз'єми фоторамки. 
Не від'єднуйте USB-кабель від фоторамки в процесі передачі (видалення / 

запису / копіювання) даних. 
Завантажувати файли в фоторамку необхідно один за іншим, послідовно. 

Не використовуйте багатопоточний копіювання (кілька паралельних процесів). 
Для вилучення карти пам'яті з фоторамки або відключення фоторамки від 
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ПК використовуйте іконку “Безпечне вилучення пристрою” на панелі завдань. 
Комп'ютер розпізнає зберігаючім пристрої, підключені до фоторамки, як 
“Знімний диск”. 
 

Використовувати “Знімний диск” фоторамки можна точно так само, як і 
звичайний USB-пристрій для зберігання даних. Ви можете створювати і 
видаляти папки, копіювати файли з комп'ютера у внутрішню пам'ять 
фоторамки, на карти пам'яті і назад, перейменовувати записані на них файли. 
 
УВАГА! 

Від'єднуйте фоторамку від комп'ютера тільки після завершення передачі 
даних! 

 
Для відключення фоторамки або підключеного до неї накопичувального 

пристрою від комп'ютера скористайтеся наступними вказівками: 

1. Клацніть лівою кнопкою миші на значок , розташований на панелі 
завдань 

2. Натисніть на рядок меню, “Вилучити”. 
Тепер фоторамка може бути безпечно відключена від ПК. 

 
Форматування 

У вікні “Мій комп’ютер” клацніть правою кнопкою миші на іконку карти 
пам'яті і в меню оберіть “Форматувати...”. 
У вікні, що з’явиться натисніть кнопку “Почати”. 
 

Зауваження: пам'ять фоторамки та накопичувальних пристроїв потрібно 
форматувати в наступних ситуаціях: 

1.   В процесі відтворення виникають проблеми, які ви не можете усунути 
після прочитання розділу “ Можливі несправності та методи їх усунення ”. 

2. Неможливо видалити, відтворити або записати файли, або каталоги; в 
документах втрачені дані. 
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Початок експлуатації 
     Для входу в головне меню натисніть кнопку MENU. 

Використовуйте кнопки  на корпусі фоторамки або пульті ДК 
для вибору пунктів головного меню: Фото, Музика, Відео, Календар, Файли, 
Налаштування.  

Для виходу з пунктів меню використовуйте кнопку MENU на корпусі 
фоторамки або кнопку на пульті ДК. 

 
 

УВАГА! 
Пункти    SD/MMC-карт або USB доступні тільки при наявності 

підключених флеш-накопичувачів відповідного типу. 
 

Якщо до фоторамки підключені декілька джерел пам'яті (карта, USB-
накопичувач), в головному меню натисніть кнопку MENU на корпусі фоторамки 
або кнопку  на пульті ДК для входу в меню вибору джерела файлів. 

 
Позначення джерел пам'яті: 
Сірий колір символу -  джерело не приєднано. 
Зелений колір символу   -   джерело підключене, але не обране. 
Блакитний колір символу – джерело файлів обране. 
 
УВАГА! 

Для карт пам'яті не використовуйте металеві або металізовані (які 
проводять струм) перехідники. 
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Кнопками  виберіть необхідне джерело файлів і натисніть 
кнопку .  

 
 

Фото 
У цьому режимі ви можете переглядати зображення в форматах 
JPEG (крім прогресивного JPEG), BMP. 
 
УВАГА! 

Фоторамка призначена для відтворення зображень, створених за допомогою 
фото- та відеокамер. Виробник не несе відповідальності за некоректне 
відтворення інших файлів, а також за помилки програмного забезпечення, 
викликані переглядом таких файлів на фоторамці. 
УВАГА! 

Фоторамка підтримує найпоширеніший формат зображень, проте, перед 
початком використання переконайтеся, що ваші файли відповідають переліку 
підтримуваних форматів. 

 
Натисніть і утримуйте кнопку MENU для виходу в головне меню. За 

допомогою кнопок  виберіть пункт меню “Фото” і натисніть кнопку
. Для швидкого переходу в режим перегляду зображень 

використовуйте кнопку PHOTO на пульті ДК. 
 

Перегляд зображень 

У режимі попереднього перегляду зображень натисніть кнопку  для 
початку перегляду поточного зображення. Натисніть кнопку  ще раз, щоб 
почати перегляд зображень в режимі слайд-шоу.  

Використовуйте кнопки  для переходу до 
попереднього/наступного зображення вручну. 

 
УВАГА! 

Перегляд зображень з високою роздільною здатністю в режимі слайд-шоу 
може привести до некоректного відображення інформації і зрушень часу 
показу слайдів на екрані фоторамки. 
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Для паузи/продовження слайд-шоу використовуйте кнопку . На 

дисплеї з'явиться відповідний символ  
 
 Для відтворення звукових файлів у фоновому режимі під час слайд-

шоу в пункті меню “Налаштування” - “Налаштування фото” - “Музика” 
оберіть “Увімкнути”, для відключення відтворення аудіофайлів виберіть 
“Вимкнути”. 

 
УВАГА! 

Для відтворення музики у фоновому режимі будуть використані 
аудіофайли, записані на поточному джерелі файлів. 

 
Управління зображеннями 

     Використовуйте кнопку  на пульті ДК для зміни масштабу зображення. 
Використовуйте кнопку  на пульті ДК для повернення до реального 
розміру зображення. 
     Використовуйте кнопку ROTATE на пульті ДК для повороту зображення на 
90/180/270°. 

Задати додаткові налаштування режиму перегляду зображень можна в 
пункті головного меню “Налаштування” - “Налаштування фото”. 

 
Використовуйте кнопку  для виходу з режиму перегляду зображень. 
Натисніть кнопку MENU кілька разів або кнопку MENU на пульті ДК 

для виходу в головне меню. 
 
 
Відео 

У цьому режимі ви можете відтворювати відеофайли форматів VOB, MP4 
. 

УВАГА! 
Фоторамка призначена для відтворення відеофайлів, створених за 

допомогою фото- та відеокамер. Виробник не несе відповідальності за 
некоректне відтворення інших файлів, а також за помилки програмного 
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забезпечення, викликані переглядом таких файлів на фоторамці. 
 
УВАГА! 

Фоторамка підтримує найпоширеніші формати відео, тим не менш, перед 
початком використання переконайтеся, що ваші файли відповідають переліку 
підтримуваних форматів. 
 

Натисніть і утримуйте кнопку MENU на корпусі фоторамки або на пульті ДК 
для виходу в головне меню. За допомогою кнопок  виберіть пункт 
меню “Відео” і натисніть кнопку .  
 
Відтворення відеофайлів 

Використовуйте кнопки  для вибору відеофайлу. 
Натисніть кнопку  для початку перегляду відеофайлу. 

 
УВАГА! 

Завантаження об'ємного відео може зайняти деякий час. 
 
Управління відеофайлами 

У режимі відтворення відео натисніть кнопку  для паузи/ 
відновлення відтворення файлу. 
 

Для переходу до попереднього/наступного файлу використовуйте    
кнопки . 

Використовуйте кнопки  пульту ДК для швидкого перемотування 
відео, кнопку ENTER для зупинки режиму швидкого перемотування і 
перегляду відеофайлу в нормальному режимі. 

Використовуйте  кнопки  для зміни рівня гучності. 
Задати додаткові налаштування режиму відтворення відеофайлів можна в 

пункті головного меню “Налаштування” - “Налаштування відео”. 
Натисніть кнопку MENU кілька разів або кнопку MENU на пульті ДК для 

виходу в головне меню. 
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Музика 
У цьому режимі ви можете відтворювати музичні файли у форматах MP3, 

AAC. 
 
УВАГА! 

Фоторамка підтримує найпоширеніші формати аудіо, проте, перед 
початком використання переконайтеся, що ваші файли відповідають переліку 
підтримуваних форматів. 
 

Натисніть і утримуйте кнопку MENU на корпусі фоторамки або на пульті ДК 
для виходу у головне меню. За допомогою кнопок  виберіть пункт меню 
“Музика” та натисніть кнопку . Ви перейдете до списку музичних 
файлів. 

Для швидкого переходу до режиму відтворення аудіофайлів 
використовуйте кнопку MUSIC на пульті ДК. 

 
Використовуйте кнопки  для вибору аудіофайлу. 
Натисніть кнопку  для початку відтворення/паузи. 
Використовуйте кнопки для зміни рівня гучності. 
Задати додаткові налаштування режиму відтворення аудіофайлів можна у 

пункті головного меню “Налаштування” - “Налаштування музики”. 
 
Натисніть кнопку MENU кілька разів або кнопку MENU на пульті ДК 

для виходу у головне меню. 
 
 
Календар 

Натисніть і утримуйте кнопку MENU на корпусі фоторамки або пульті ДК для 
виходу у головне меню. За допомогою кнопок  оберіть пункт меню 
“Календар”, для підтвердження вибору натисніть кнопку . 

 
Для швидкого переходу до режиму календаря використовуйте кнопку 

CALENDAR на пульті ДК. 
 
Відтворення зображень у режимі слайд-шоу почнеться автоматично при 
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вході у розділ “Календар”, якщо на обраному джерелі файлів записані 
зображення. Швидкість слайд-шоу буде відповідати налаштувань, 
встановленим у пункті меню “Налаштування”- “Налаштування фото” - 
“Швидкість слайд-шоу”. 

Для перегляду попереднього / наступного року використовуйте кнопки     
. 

Використовуйте кнопки  для перегляду попереднього/наступного 
місяця. 

 
Змінити поточну дату/час і задати додаткові налаштування режиму 

“Календар” також можна у пункті головного меню “Налаштування” - “Дата та 
час”. 
 

Натисніть кнопку MENU кілька разів або кнопку MENU на пульті ДК для 
виходу у головне меню. 
 
 
Файли 

У цьому режимі ви можете переглядати повний список файлів і папок, що 
зберігаються на обраному джерелі файлів. Натисніть і утримуйте кнопку 
MENU на корпусі фоторамки або пульті ДК для виходу у головне меню. За 
допомогою кнопок  виберіть пункт меню “Файли”, для 
підтвердження вибору натисніть кнопку . Ви перейдете до списку 
файлів і папок.  
 

Використовуйте кнопки  для вибору файлів і папок. Натисніть кнопку       
 для входу у папку.  

Для видалення файлу виберіть його у списку кнопками , натисніть кнопку  
для входу у допоміжне меню.  

Для видалення поточного файлу виберіть “Видалити” и натисніть кнопку 
. 

Управління відтворенням файлів аналогічно управлінню файлами у 
відповідних розділах. 

Натисніть кнопку MENU кілька разів або кнопку MENU на пульті ДК 
для виходу у головне меню. 
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Налаштування 
У цьому режимі ви можете задавати додаткові налаштування роботи 

фоторамки. Натисніть і утримуйте кнопку MENU для виходу у головне меню. За 
допомогою кнопок  виберіть пункт меню “Налаштування” і натисніть 
кнопку . Ви перейдете до списку налаштувань.  

Налаштування фото 
Дата/Час 

Налаштування відео 
Налаштування музики 
Налаштування системи 

Кнопками  виберіть розділ налаштувань і натисніть кнопку   для 
підтвердження. Використовуйте кнопку    для виходу з розділів. 
Для швидкого переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку SETUP 
на пульті ДК у будь-якому пункті меню. 
 
Налаштування фото 

Режим перегляду 
Фонова музика 
Формат екрану 

Швидкість слайд-шоу 
Повтор слайд-шоу 

Спецефекти 
 
     Використовуйте кнопки  для вибору пункту меню, кнопки  
- для зміни значень. 
     Для установки режиму перегляду зображень при вході у розділ 
“Фото” (Слайд-шоу/Мініатюри) виберіть пункт “Режим перегляду”. 

Для вмикання/вимикання відтворення аудіофайлів у фоновому режимі під 
час слайд-шоу виберіть пункт “Фонова музика”. 

Для установки формату виведення зображення на дисплей (Розтягнути / 
Обрізати / На весь екран) виберіть “Формат екрану”. 

Для встановлення часового інтервалу зміни зображень у режимі слайд-
шоу виберіть “Швидкість слайд-шоу”. 
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Для встановлення варіанту повтору слайд-шоу (Повтор / Один раз / 
Випадково) виберіть “Повтор слайд-шоу”. 

Для встановлення ефекту зміни зображень у режимі слайд-шоу виберіть 
“Спецефекти”. 
 
Налаштування дати/часу 

Дата 
Режим часу 

Час 
Будильник 

Час будильника 
Режим будильника 

 
Використовуйте кнопки  для вибору пункту меню і переміщення між 

полями, кнопки  -  для зміни значень. 
Щоб встановити поточну дату виберіть “Дата”. Використовуйте кнопки 
 для переміщення між полями (місяць / день / рік), кнопки  - для 

зміни значень. 
 

Для встановлення формату часу (24г/12г) виберіть “Режим часу”. 
 

Для встановлення поточного часу виберіть “Час”. Використовуйте кнопки 
 для переміщення між полями (години / хвилини), кнопки - для 

зміни значень. 
 

Для вмикання / вимикання будильника виберіть “Будильник”.  
 

Щоб налаштувати час сигналу будильника виберіть “Час будильника”. 
Використовуйте кнопки  для переміщення між полями (години / 
хвилини), кнопки  - для зміни значень. 
Щоб змінити режим повтору будильника (Один раз / Щодня / 
Понеділок-П'ятниця / Вихідні) виберіть “Режим будильника”. 
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Налаштування відео 

Режим перегляду 
 Режим відтворення 
  

Використовуйте кнопки  для вибору пункту меню, кнопки - для 
зміни значень. 

Для встановлення режиму виведення зображення на дисплей (На весь 
екран / Початковий розмір) виберіть “Режим перегляду”. 

Для встановлення режиму повтору відеофайлів (Повторити все / 
Випадковий / Один раз) виберіть “Режим відтворення”. 
 
Налаштування музики 

Режим відтворення 
 Еквалайзер 
  

Використовуйте кнопки  для вибору пункту меню, кнопки - для 
зміни значень. 
 

Для встановлення режиму повтору аудіофайлів (Повторити все / 
Випадковий / Один раз) виберіть “Режим відтворення”. 
 

Для вмикання/вимикання відображення графічного еквалайзера виберіть 
“Еквалайзер”. 
 
Налаштування системи 

Мова 
Яскравість 

Контрастність 
Насиченість 

Режим вмикання 
Автовмикання 

23 
 



Час вмикання 
Автовимикання 
Час вимикання 

Повтор 
Скидання налаштувань 

Версія прошивки 

Використовуйте кнопки  для вибору пункту меню, кнопки  - для 
зміни значень. 

Щоб встановити мову меню виберіть “Мова”. 
Для налаштування яскравості екрану виберіть “Яскравість”. 
Для налаштування контрастності зображення виберіть “Контрастність”. 
Для зміни насиченості зображення виберіть “Насиченість”. 
Щоб змінити режим вмикання (початку роботи) фоторамки виберіть 

“Режим вмикання”. 
Для вмикання / вимикання функції автоматичного вмикання живлення 

фоторамки виберіть “Автовмикання”. 
Для встановлення часу автоматичного вмикання живлення 

фоторамки виберіть  “Час вмикання”.  Використовуйте кнопки  для 
переміщення між полями (години / хвилини), кнопки - для зміни 
значень. 

Для вмикання / вимикання функції автоматичного вимкнення фоторамки 
виберіть “Автовимикання”. 

Для встановлення часу автоматичного вимкнення живлення фоторамки 
виберіть “Час вимикання”.  Використовуйте  кнопки  для переміщення 
між полями (години / хвилини), кнопки   - для зміни значень. 
 
УВАГА! 

Функції автоматичного вмикання / вимикання живлення фоторамки не 
працюють окремо. Для їх використання необхідно встановити бажаний час 
вмикання / вимикання і вибрати значення “Увімкнути” у відповідних полях 
налаштувань. 
 

Для встановлення режиму автоматичного увімкнення / вимкнення 
живлення фоторамки (Один раз / Щодня / Понеділок-П'ятниця / 
Вихідні) виберіть “Повтор”. 
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Для відновлення заводських налаштувань системи виберіть “Скидання 

налаштувань” і натисніть кнопку . 
 

Скидання налаштувань 
 Так 
 Ні 
  

 У допоміжному меню кнопками  виберіть “Так” і знову натисніть кнопку 
. 

 
УВАГА! 
Всі користувальницькі налаштування будуть видалені! 

 
Для перегляду інформації про встановлене програмне забезпечення 

(ПЗ) виберіть “Версія прошивки” та натисніть кнопку . 
Натисніть і утримуйте кнопку MENU для виходу у головне меню. 

 
Умови транспортування та зберігання 

Фоторамка в упакованому вигляді може транспортуватися в критих 
транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 ºС до 
плюс 35 ºС, з захистом її від безпосереднього впливу атмосферних опадів, 
сонячного випромінювання і механічних пошкоджень. 
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Можливі несправності та методи їх усунення 
 

Проблеми Ймовірні причини виникнення Рішення 

Фоторамка не вмикається Не підключений мережевий 
адаптер. 

Підключіть мережевий адаптер. Фоторамка 
увімкнеться автоматично. 

Пульт ДК не працює З батареї не знята захисна плівка. 
Батарея розряджена. Датчик на 
фоторамці не приймає сигнал з 
пульта ДК. 

Зніміть захисну плівку з батареї, 
розташованої в нижній частині корпусу 
пульта дистанційного керування. Замініть 
батарею. Переконайтеся, що сторонні 
предмети не закривають датчик прийому 
сигналу на фоторамці, спрямовуйте пульт ДК 
 бі   У режимі слайд-шоу 

відсутній звук 
Значення гучності - "0". На 
обраному джерелі файлів відсутні 
аудіозаписи. Включена функція 
"Без звуку". В налаштуваннях 
відключено відтворення 
аудіофайлів. 

Додайте гучності. Запишіть на флеш-
накопичувач аудіофайли. Натисніть кнопку 
MUTE на пульті ДК. В пункті меню “Опції” - 
“Налаштування фото” - “Музика” оберіть 
“Увімкнути”. 

Дисплей відображає 
незрозумілу інформацію 

Невірно вибрана мова інтерфейсу. 
Мова не підтримується. 

Виберіть потрібну мову. 

Фоторамка не відображує 
назву файлу / папки 

Невірна мова назви файлу / папки, 
ця мова не підтримується. Занадто 
довге ім'я файлу / папки. 

Перейменуйте файл / папку. Назва файлу / 
папки повинна бути написана латинськими 
літерами і не перевищувати 15 символів в 
довжину. 

Не можливо обмінятися 
даними з комп'ютером 

Фоторамка вимкнена. Несправний 
USB-кабель. Недостатньо пам'яті. 

Увімкніть живлення фоторамки. Перевірте 
USB-з'єднання. Звільніть пам'ять, видаліть 
непотрібні файли. 

Неможливо відтворити 
файли з карти пам'яті або 
USB-накопичувача 

Файли мають несумісний формат. Змініть формат файлів. 

Фоторамка "не бачить" 
карту пам'яті, фоторамка 
"зависає" при підключенні 
карти 

Даний формат карт пам'яті не 
підтримується. Карта пам'яті 
вставлена невірно. Карта пам'яті 
використовується з перехідником. 

Використовуйте карти пам'яті сумісного 
формату. Переконайтеся, що карта пам'яті 
встановлена вірно. Не використовуйте карти 
пам'яті з металевими або металізованими (що 
проводять струм) перехідниками. 

Фоторамка "не бачить" 
USB-накопичувач 

Фоторамка не підтримує даний тип 
USB-накопичувачів. USB-
накопичувач встановлений 
невірно. Файлова система USB-
накопичувача не підтримується. 

Використовуйте стандартний USB-
накопичувач без додаткових функцій. 
Переконайтеся, що USB-накопичувач 
встановлений вірно. Використовуйте USB-
накопичувач з файловою системою FAT32. 

При вході у розділи 
фото/музика/відео 
з'являється повідомлення 
"Немає файлів!" 

На обраному джерелі файлів (карті 
пам'яті / USB- накопичувачі) 
відсутні файли даного типу. 

Запишіть на флеш-накопичувач потрібні фото 
/ аудіо / відео файли для перегляду на 
фоторамці. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - RUS 
Общая информация 

Благодарим за то, что вы выбрали нашу цифровую фоторамку. Прежде чем 
начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, 
чтобы воспользоваться всеми возможностями и продлить срок ее службы. 
Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет 
такая необходимость. 

Руководство пользователя содержит подробное описание изделия, его 
технические характеристики и функциональные возможности, а также 
рекомендации по эксплуатации фоторамки. 

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может 
отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на 
основе прототипов наших моделей. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в 
результате применения цифровой фоторамки не по назначению. Компания 
оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и 
функциональные возможности фоторамки без предварительного уведомления. 

Если вы хотите соединить фоторамку с компьютером, то сначала 
подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к фоторамке.  Если вам нужно 
отключить фоторамку от компьютера, то вначале следует отключить кабель от 
фоторамки. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую 
область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться значительно 
меньше заявленной в характеристиках. 
Ни в коем случае не отключайте цифровую фоторамку от компьютера в 
процессе чтения, записи или удаления файлов. 

Используйте иконку “Безопасное извлечение устройства” на панели задач 
для отключения цифровой фоторамки от компьютера. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект 
поставки, для работы фоторамки. 
 

27 
 



Общий вид цифровой фоторамки 

 
1 Стереодинамики 
2 Отверстие для настенного крепления 
3 Кнопка включения/выключения питания 
4 Кнопка вверх, перехода к предыдущему файлу 

5 Кнопки выбора пунктов меню, управления просмотром файлов, увеличения/уменьшения уровня 

громкости 

6 Кнопка входа в пункты меню, воспроизведения/паузы 

7 Кнопка вниз, перехода к следующему файлу 
8 Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню 

9 Подставка 
10 Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления (далее ДУ)  
11 Разъем для подключения сетевого адаптера 
12 Разъем для подключения USB-кабеля (miniUSB) 
13 Разъем для подключения USB-накопителей (USB-Host) 
14 Разъем для подключения наушников 
15 Слот для SD/SDHC/MS/MMC-карт   
16 Дисплей 

28 
 



Общий вид пульта дистанционного управления 

 
1 Кнопка включения/выключения питания 

2 Кнопка входа в пункт меню “Настройки” 

3 Кнопка входа в главное меню 

4 Кнопка входа в пункт меню “Видео” 

5 Кнопка выбора пунктов меню, перехода к предыдущему файлу 

6 Кнопка входа в пункт меню “Календарь” 

7 Кнопка входа в пункты меню/папки с файлами, воспроизведения/паузы 

8 Кнопка выбора пунктов меню, входа во вспомогательное меню 

9 Кнопка выбора пунктов меню, перехода к следующему файлу 

10 Кнопки ускоренной перемотки вперед/назад 

11 Кнопки перехода к следующему/предыдущему файлу 

12 Кнопка поворота изображения 

13 Кнопка изменения масштаба изображения 

14 Кнопки регулировки уровня громкости 

15 Кнопка выбора пунктов меню 

16 Кнопка выхода из разделов меню 

17 Кнопка входа в пункт меню “Музыка” 

18 Кнопка входа в пункт меню “Фото” 
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Подготовка к работе пульта дистанционного управления  
Перед началом эксплуатации пульта ДУ снимите защитную пленку с 

батареи и убедитесь, что батарея установлена верно. 
Проверьте, не закрывают ли посторонние предметы датчик приема 

сигнала пульта ДУ на фоторамке. 
 
 Замена батареи в пульте дистанционного управления 

При снижении радиуса действия и эффективности работы пульта ДУ 
необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в 
нижней части корпуса пульта ДУ. Переверните устройство лицевой стороной 
вниз, слегка отодвиньте вправо левую подвижную часть отсека для батареи и 
потяните его на себя, как показано на рисунке. 

 
Отсек легко отсоединится от корпуса пульта ДУ. Установите в отсек новую 

батарею типа CR2025 так, чтобы сторона с маркировкой “+” (плюс) была сверху. 

 
Закройте отсек. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Перед началом эксплуатации пульта ДУ убедитесь, что батарея установлена 
верно. 
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 Технические характеристики 
 
Дисплей 

IPS, 10” дюймов, формат 16:9 
Разрешение 1024х600 пикселей 
 

Размер изделия без упаковки 
(длина х высота х ширина) 

 
274x187x22 мм 

Масса изделия без упаковки 503 г 

 
 
Питание 

Сетевой адаптер 
входное напряжение:100~240 В, 50/60 Гц 
выходное напряжение: 5 В; 1,2 А 

Поддержка карт памяти SD/SDHC/MMC (до 16 ГБ) 

Тип передачи данных USB 2.0 

Температурные условия 
эксплуатации изделия 

5 ~ 35°С 

 
Управление 

Вручную 
Пульт дистанционного управления 

Питание пульта ДУ батарея CR2025 3В -1 шт. 

 
 
Комплектность 
1. Цифровая фоторамка …..….....................................................................1 шт. 
2. Сетевой адаптер ....................................................................................... 1 шт. 
3. USB-кабель ................................................................................................. 1 шт. 
4. Пульт ДУ ....................................................................................................... 1 шт. 
5. Руководство по эксплуатации .............................................................. 1 экз. 
6. Гарантийный талон ...................................................................................1 экз. 
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Рекомендации по уходу за изделием 
Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по 

уходу за изделием. 
• Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер. 
• Протрите дисплей и пластиковые части корпуса сухой салфеткой из 

мягкой ткани. 
ВНИМАНИЕ! 

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки моющие средства. 
Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт 
и аммиак. 
 
Указания по эксплуатации 

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы 
помочь вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот 
раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям. 

• Фоторамку    следует    держать    вдали    от    зон    воздействия 
экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и 
статического электричества. 

• Устанавливайте   фоторамку   только   на   твердую, ровную   и 
неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства. 

• Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, 
не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с 
химикатами. 

• Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или 
излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или 
задымленную среду. 
• Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно. 

• Делайте копии файлов, хранящихся в памяти фоторамки и 
подключаемых к ней накопителей, поскольку наша компания не несет 
ответственности за любые потери таких данных. 

• Использование файлов в формате МР3 без предварительного разрешения 
правообладателей является нарушением или посягательством на их права 
интеллектуальной собственности. 

• В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать 
упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты 
отдельно. 
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Возможности 
• IPS 10’’ TFT дисплей, формат 16:9, разрешение 1024x600 пикселей 
• Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP 
• Режим предварительного просмотра миниатюр 
• Слайд-шоу: просмотр одного или коллажа из нескольких изображений с 
различными эффектами перехода 
• Поворот изображения на 90/180/270 градусов 
• Изменение масштаба изображения 
• Форматы воспроизведения аудио: MP3 
• Форматы воспроизведения видео: VOB, MP4 
• Удаление файлов/папок без использования ПК 
• Навигация по папкам 
• Автовключение/выключение питания 
• Слот для SD/SDHC/MMC-карт 
• Часы, будильник 
• Настройка будильника по дням недели 
• Календарь со слайд-шоу 
• Подключение к ПК 
• USB-HOST 2.0 
• Питание от сети 220 В 
 
Поддерживаемые форматы 
Форматы фото и аудио: 

Тип 
 

Кодек Расширение Максимальные характеристики 
Аудио MP3 .mp3 320 кб/с, 8-48кГц 
Фото JPEG .jpg Разрешение: 4000x4000 

Исключения: Прогрессивный JPEG 
 
 
Форматы видео: 

Тип Расширение Аудио Кодек Максимальные характеристики 

Видео .mp4, .vob MP3 
AAC 

MPEG1/2 720x576, 30 к/с,  Битрейт: 6 Мб/с 
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Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки 
Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с 

последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе: 
• Извлеките фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея. 

• Откройте и зафиксируйте подставку. 

• Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети 
электропитания, как показано на рисунке.  Сетевой адаптер легко 
подключается и отключается от сети электропитания. 

 
• Рамка включится автоматически. Подождите несколько секунд. На дисплее 
появится заставка, а затем начнется показ слайд-шоу, если на подключенном 
источнике записаны изображения.   

 
Установить режим включения фоторамки можно в пункте меню “Настройки” - 

“Настройки системы” - “Режим включения”.  
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ВНИМАНИЕ! 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные сетевые адаптеры, карты 

памяти, USB-накопители или USB-кабели во избежание короткого замыкания, 
возгорания или поражения электрическим током. 

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект 
поставки, для работы фоторамки. 

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки. 
Для сохранения настроек времени/даты не отключайте адаптер питания от 

сети и фоторамки. 
 
Для выключения питания нажмите кнопку включения/выключения питания  

 на фоторамке или кнопку  на пульте ДУ.  

Для повторного включения фоторамки снова нажмите кнопку  на 

фоторамке или кнопку  на пульте ДУ. 
 
Если устройство некоторое время не используется, то питание 

выключится/включится автоматически в соответствии с заданным 
пользователем временем отключения/включения. Установить время 
автоматического отключения/включения питания фоторамки можно в пункте 
меню “Настройки” - “Настройки системы” - “Автовключение”/ Автовыключение”.  

 
 

Подключение карты памяти и USB-накопителя 
Для просмотра файлов с карты памяти или USB-накопителя поместите 

их до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки, как 
показано на рисунке. 
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Подождите несколько секунд, фоторамка определит подключенное 
устройство и перейдет в режим воспроизведения файлов/меню 
накопительного устройства в соответствии с выбранными настройками в 
пункте меню “Настройки” - “Настройки системы” - “Режим включения”. Если на 
подключенном источнике отсутствуют файлы, фоторамка выведет 
соответствующее сообщение на экран и выйдет в главное меню.  

 
Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти: Secure Digital 

Card (SD/SDHC), Multimedia Card (MMC). 

 
Для извлечения накопительного устройства (карты  памяти, USB-

накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко 
отсоединится от фоторамки. 

 
Загрузка файлов с персонального компьютера 

 
ВНИМАНИЕ! 

Для работы в Windows 2000/XP/Vista/7драйверы не требуются. 
 
 
Системные требования: 

Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista 

Процессор Intel  Pentium  2  (или  выше)  или  любой  другой 
процессор такой же производительности 

ОЗУ от 64 МБ 

Жесткий диск 200 МБ свободной памяти 

Устройство связи USB full speed 

 
Для загрузки файлов на подключенную карту памяти необходимо 

подключить фоторамку к ПК при помощи USB-кабеля.  
 
ВНИМАНИЕ! 

Для воспроизведения аудио- и видеофайлов используйте внешние 
источники памяти. 
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Подключите USB-кабель сначала в USB-порт компьютера, а затем в USB-

разъем фоторамки. Включите питание фоторамки.  
На дисплее появится изображение, фоторамка подключена к ПК. 

 
После этого все операционные системы опознают фоторамку и 

подключенные к ней накопительные устройства автоматически. 
При   первом   подключении   компьютер   определит фоторамку как 

“Новое устройство” и произведет автоматическую установку необходимых 
драйверов. После завершения установки драйверов в разделе “Мой 
компьютер” появятся иконка карты памяти.  

Нормальный режим работы фоторамки будет восстановлен после 
отключения ее от ПК. 

 
ВНИМАНИЕ! 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные карты памяти во 
избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим 
током. 

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки. 
Не отключайте USB-кабель от фоторамки в процессе передачи 

(удаления/записи/копирования) данных. 
Загружать файлы в фоторамку необходимо один за другим, 

последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько 
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параллельных процессов). 
Для извлечения карты памяти из фоторамки или отключения фоторамки от 

ПК используйте иконку “Безопасное извлечение устройства” на панели задач. 
Компьютер опознает запоминающие устройства, подключенные к фоторамке, 
как “Съемный диск”. 
 

Использовать “Съемные диски” фоторамки можно точно так же, как и 
обычное USB-устройство для хранения данных. Вы можете создавать и 
удалять папки, копировать файлы с компьютера во внутреннюю память 
фоторамки, на карты памяти и обратно, переименовывать записанные на них 
файлы. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Отключайте фоторамку от компьютера только после завершения передачи 
данных! 

 
Для отключения фоторамки или подключенного к ней накопительного 

устройства от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями: 

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на 
панели задач 

2. Нажмите на строку появившегося меню “Извлечь”. 
Теперь фоторамка может быть безопасно отключена от ПК. 
 
Форматирование 

В окне “Мой компьютер” щелкните правой кнопкой мыши на иконку карты 
памяти и в появившемся меню выберите “Форматировать...”. 
В появившемся окне нажмите кнопку “Начать”. 
 

Замечания: память фоторамки и накопительных устройств нужно 
форматировать в следующих ситуациях: 

1.   В пр о ц ес с е  воспроизведения возникают проблемы, которые вы не 
можете устранить после прочтения раздела “Возможные неисправности и 
методы их устранения”. 

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы, или каталоги; 
в документах потеряны данные. 
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Начало эксплуатации 
     Для входа в главное меню нажмите кнопку MENU. 

Используйте кнопки  на корпусе фоторамки или пульте ДУ для 
выбора пунктов главного меню: Фото, Музыка, Видео, Календарь, Файлы, 
Настройки.  

Для выхода из пунктов меню используйте кнопку MENU на корпусе 
фоторамки или кнопку на пульте ДУ. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Пункты    SD/MMC-карт или USB    доступны    только    при    наличии 

подключенных флэш-накопителей соответствующего типа. 
 

Если к фоторамке подключены несколько источников памяти (карта, USB-
накопитель), в главном меню нажмите кнопку MENU на корпусе фоторамки или 
кнопку  на пульте ДУ для входа в меню выбора источника файлов. 

 
Обозначения источников памяти: 
Серый цвет символа -  источник не подключен. 
Зеленый   цвет   символа   -   источник   подключен, но не выбран. 
Голубой цвет символа – выбрать источник файлов. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Для карт памяти не используйте металлические или металлизированные 
(проводящие ток) переходники. 
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Кнопками  выберите необходимый источник файлов и 
нажмите кнопку .  

 
 

Фото 
В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах 

JPEG (кроме прогрессивного JPEG), BMP. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Фоторамка предназначена для воспроизведения изображений, созданных 
при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за 
некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного 
обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке. 
ВНИМАНИЕ! 

Фоторамка поддерживает самый распространенный формат изображений, 
тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы 
соответствуют перечню поддерживаемых форматов. 

 
Нажмите и удерживайте кнопку MENU для выхода в главное меню. При 

помощи кнопок выберите пункт меню “Фото” и нажмите кнопку
. Для быстрого перехода в режим просмотра изображений используйте 

кнопку PHOTO на пульте ДУ. 
 

Просмотр изображений 

В режиме предварительного просмотра изображений нажмите кнопку  
для начала просмотра текущего изображения. Нажмите кнопку  еще раз 
для начала просмотра изображений в режиме слайд-шоу.  

Используйте кнопки  для перехода к 
предыдущему/следующему  изображению вручную. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Просмотр изображений с высоким разрешением в режиме слайд-шоу 
может привести к некорректному отображению информации и сдвигам 
времени отображения слайдов на дисплее фоторамки. 
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Для паузы/продолжения слайд-шоу используйте кнопку . На 

дисплее появится соответствующий символ  
 
 Для     воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме во время слайд-

шоу в пункте меню “Настройки” - “Настройки фото” - “Музыка” выберите 
“Включить”, для отключения воспроизведения аудиофайлов выберите 
“Выключить”. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Для воспроизведения музыки в фоновом режиме будут использованы 
аудиофайлы, записанные на текущем источнике файлов. 

 
Управление изображениями 

     Используйте кнопку  на пульте ДУ для изменения масштаба 
изображения. Используйте кнопку на пульте ДУ для возвращения к 
реальному размеру изображения. 
     Используйте кнопку ROTATE на пульте ДУ для поворота изображения на 
90/180/270°. 

Задать дополнительные настройки режима просмотра изображений 
можно в пункте главного меню “Настройки” - “Настройки фото”. 

 
Используйте кнопку  для выхода из режима просмотра 

изображений. 
Нажмите кнопку MENU несколько раз или кнопку MENU на пульте ДУ 

для выхода в главное меню. 
 
 
Видео 

В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах VOB, 
MP4 

. 
ВНИМАНИЕ! 

Фоторамка предназначена для воспроизведения видеофайлов, созданных 
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при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за 
некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного 
обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не 
менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы 
соответствуют перечню поддерживаемых форматов. 
 

Нажмите и удерживайте кнопку MENU на корпусе фоторамки или на пульте 
ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт 
меню “Видео” и нажмите кнопку .  
 
Воспроизведение видеофайлов 

Используйте кнопки  для выбора видеофайла. 
Нажмите кнопку для начала просмотра видеофайла. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Загрузка объемного видео может занять некоторое время. 
 
Управление видеофайлами 

В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку для паузы/ 
возобновления воспроизведения файла. 
 

Для  перехода  к  предыдущему/следующему  файлу  используйте 
кнопки . 

Используйте кнопки  пульта ДУ для ускоренной перемотки видео, 
кнопку ENTER для  остановки  режима  ускоренной  перемотки  и  
просмотра видеофайла в нормальном режиме. 

Используйте  кнопки  для  изменения  уровня 
громкости. 

Задать дополнительные настройки режима воспроизведения видеофайлов 
можно в пункте главного меню “Настройки” - “Настройки видео”. 
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Нажмите кнопку MENU несколько раз или кнопку MENU на пульте ДУ 
для выхода в главное меню. 
Музыка 

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в 
форматах MP3, AAC. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не 
менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы 
соответствуют перечню поддерживаемых форматов. 
 

Нажмите и удерживайте кнопку MENU на корпусе фоторамки или на пульте 
ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт 
меню “Музыка” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку музыкальных 
файлов. 

Для быстрого перехода к режиму воспроизведения аудиофайлов 
используйте кнопку MUSIC на пульте ДУ. 

 
Используйте кнопки  для выбора аудиофайла. 
Нажмите кнопку для начала воспроизведения/паузы. 
Используйте кнопки  для изменения уровня громкости. 
Задать дополнительные настройки режима воспроизведения аудиофайлов 

можно в пункте главного меню “Настройки” - “Настройки музыки”. 
 
Нажмите кнопку MENU несколько раз или кнопку MENU на пульте ДУ 

для выхода в главное меню. 
 
 
Календарь 

Нажмите и удерживайте кнопку MENU на корпусе фоторамки или пульте ДУ 
для выхода в главное меню. При помощи кнопок выберите пункт меню 
“Календарь”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . 

 
Для быстрого перехода к режиму календаря используйте кнопку CALENDAR 

на пульте ДУ. 
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Воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу начнется 
автоматически при входе в раздел “Календарь”, если на выбранном 
источнике файлов записаны изображения. Скорость слайд-шоу будет 
соответствовать настройкам, установленным в пункте меню “Настройки” 
- “Настройки фото” - “Скорость слайд-шоу”. 

Для просмотра предыдущего/следующего года используйте кнопки     
. 

Используйте   кнопки для   просмотра   предыдущего/следующего 
месяца. 

 
Изменить текущую дату/время и задать дополнительные настройки режима 

“Календарь” также можно в пункте главного меню “Настройки” - “Дата и время”. 
 

Нажмите кнопку MENU несколько раз или кнопку MENU на пульте ДУ 
для выхода в главное меню. 

 
 

Файлы 
В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и 

папок, хранящихся на выбранном источнике файлов. Нажмите и удерживайте 
кнопку MENU на корпусе фоторамки или пульте ДУ для выхода в главное 
меню. При помощи кнопок выберите пункт меню “Файлы”, для 
подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку 
файлов и папок.  
 

Используйте кнопки  для выбора файлов и папок. Нажмите кнопку       
 для входа в папку.  

Для удаления файла выберите его в списке кнопками , нажмите кнопку 
для входа во вспомогательное меню.  

Для удаления текущего файла выберите “Удалить” и нажмите кнопку . 
Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в 

соответствующих разделах. 
Нажмите кнопку MENU несколько раз или кнопку MENU на пульте ДУ 

для выхода в главное меню. 
Настройки 
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В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы 
фоторамки.  Нажмите и удерживайте кнопку MENU для выхода в главное меню. 
При помощи кнопок  выберите пункт меню “Настройки” и нажмите 
кнопку . Вы перейдете к списку настроек.  

Настройки фото 
Дата/Время 

Настройки видео 
Настройки музыки 
Настройки системы 

Кнопками  выберите раздел настроек и нажмите кнопку  для  
подтверждения.  Используйте  кнопку    для выхода из разделов. 
Для быстрого перехода к режиму настроек нажмите кнопку SETUP 
на пульте ДУ в любом пункте меню. 
  
Настройки фото 

Режим просмотра 
Фоновая музыка 
Формат экрана 

Скорость слайд-шоу 
Повтор слайд-шоу 

Спецэффекты 
 
     Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  
- для изменения значений. 
     Для установки режима просмотра изображений при входе в раздел 
“Фото” (Слайд-шоу/Миниатюры) выберите пункт “Режим просмотра”. 

Для включения/выключения воспроизведения аудиофайлов в 
фоновом режиме во время слайд-шоу выберите пункт “Фоновая музыка”. 

Для установки формата вывода изображения на дисплей (Растянуть/ 
Обрезать/На весь экран) выберите “Формат экрана”. 

Для установки временного интервала смены изображений в режиме 
слайд-шоу выберите “Скорость слайд-шоу”. 

Для установки варианта повтора слайд-шоу (Повтор/Один раз/ Случайно) 
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выберите “Повтор слайд-шоу”. 
Для установки эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу 

выберите “Спецэффекты”. 
 
Настройки даты/время 

Дата 
Режим часов 

Время 
Будильник 

Время будильника 
Режим будильника 

 
Используйте кнопки  для выбора пункта меню и перемещения  между  

полями,  кнопки  -  для  изменения значений. 
Для установки текущей даты выберите “Дата”. Используйте кнопки 

для перемещения между полями (месяц/день/год), кнопки  - для 
изменения значений. 
 

Для установки формата времени (24ч/12ч) выберите “Режим часов”. 
 

Для установки текущего времени выберите “Время”. Используйте кнопки 
 для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки - для 

изменения значений. 
 

Для включения/выключения будильника выберите “Будильник”.  
 

Для настройки времени сигнала будильника выберите “Время будильника”. 
Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), 
кнопки  - для изменения значений. 
Для изменения режима повтора будильника (Один раз/Каждый день/ 
Понедельник-Пятница/Выходные) выберите “Режим будильника”. 
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Настройки видео 

Режим просмотра 
 Режим воспроизведения 
  

Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки - для 
изменения значений. 

Для установки режима вывода изображения на дисплей (На весь 
экран/Исходный размер) выберите “Режим просмотра”. 

Для установки режима повтора видеофайлов (Повторить все / 
Случайный / Один раз) выберите “Режим воспроизведения”. 
 
Настройки музыки 

Режим воспроизведения 
 Эквалайзер 
  

Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки - для 
изменения значений. 
 

Для установки режима повтора аудиофайлов (Повторить все / Случайный / 
Один раз) выберите “Режим воспроизведения”. 
 

Для включения/выключения отображения графического эквалайзера 
выберите “Эквалайзер”. 
 
Настройки системы 

Язык 
Яркость 

Контрастность 
Насыщенность 

Режим включения 
Автовключение  
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Время включения 
Автовыключение 

Время выключения 
Повтор 

Сброс настроек 
Версия прошивки 

Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  - для 
изменения значений. 

Для установки языка меню выберите “Язык”. 
Для настройки яркости экрана выберите “Яркость”. 
Для настройки контрастности изображения выберите 

“Контрастность”. 
Для изменения насыщенности изображения выберите 

“Насыщенность”. 
Для изм ен ен ия  режима включения (начала работы) фоторамки 

выберите “Режим включения”. 
Для включения/выключения функции автоматического включения питания 

фоторамки выберите “Автовключение”. 
Для установки времени автоматического включения питания 

фоторамки выберите “Время включения”.  Используйте  кнопки  для 
перемещения между полями (часы/минуты), кнопки - для изменения 
значений. 

Для включения/выключения функции автоматического выключения 
питания фоторамки выберите “Автовыключение”. 

Для установки времени автоматического выключения питания 
фоторамки выберите “Время выключения”.  Используйте  кнопки  для 
перемещения между полями (часы/минуты), кнопки   - для изменения 
значений. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Функции автоматического включения/выключения питания фоторамки не 
работают по отдельности. Для их использования необходимо установить 
желаемое время включения/выключения и выбрать значение “Включить” в 
соответствующих полях настроек. 
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Для установки режима автоматического включения/выключения 
питания фоторамки (Один раз/Каждый день/Понедельник-Пятница/ 
Выходные) выберите “Повтор”. 
 

Для восстановления заводских настроек системы выберите “Сброс 
настроек” и нажмите кнопку . 
 

Сброс настроек 
 Да 
 Нет 
  

Во вспомогательном меню кнопками  выберите “Да” и снова нажмите 
кнопку . 

 
ВНИМАНИЕ! 
Все пользовательские настройки будут удалены! 

 
Для просмотра информации об установленном программном 

обеспечении (ПО) выберите “Версия прошивки” и нажмите кнопку 
. 

Нажмите и удерживайте кнопку MENU для выхода в главное меню. 
 
Условия транспортирования и хранения 

Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться в крытых 
транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 ºС до 
плюс 35 ºС, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных 
осадков, солнечного излучения и механических повреждений. 
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Возможные неисправности и методы их устранения 
 

Проблемы Вероятные причины 
возникновения 

Решения 

Фоторамка не включается Не подключен сетевой адаптер. Подключите сетевой адаптер. Фоторамка 
включится автоматически. 

Пульт ДУ не работает С батареи не снята защитная 
пленка. 
Батарея разряжена. Датчик на 
фоторамке не принимает сигнал 
с пульта ДУ. 

Снимите защитную пленку с батареи, 
расположенной в нижней части корпуса пульта 
ДУ. Замените батарею. Убедитесь, что 
посторонние предметы не закрывают датчик 
приема сигнала на фоторамке, направляйте 
пульт ДУ в сторону датчика. 

В режиме слайд-шоу 
отсутствует звук 

Значение громкости — “0”. На 
выбранном источнике файлов 
отсутствуют аудиозаписи. 
Включена функция “Без 
звука”. В настройках отключено 
воспроизведение аудиофайлов. 

Увеличьте громкость. Запишите на 
флэш-накопитель аудиофайлы. Нажмите 
кнопку MUTE на пульте ДУ. В пункте меню 
“Опции” - “Настройки фото” - “Музыка” 
выберите “Включить”. 

Дисплей отображает 
непонятную информацию 

Неверно выбран язык 
интерфейса. Язык не 
поддерживается. 

Выберите нужный язык. 

Фоторамка не отображает 
название файла/папки 

Неверный язык названия 
файла/папки, этот язык не 
поддерживается. Слишком 
длинное имя файла/папки. 

Переименуйте файл/папку. Название 
файла/папки должно быть написано 
латинскими буквами и не превышать 15 
символов в длину. 

Невозможен обмен 
данными с компьютером 

Фоторамка выключена. 
Неисправен USB-кабель. 
Недостаточно памяти. 

Включите питание фоторамки. 
Проверьте USB-соединение. Освободите 
память, удалите ненужные файлы. 

Невозможно воспроизвести 
файлы с карты памяти или 
USB- накопителя 

Файлы имеют несовместимый 
формат. 

Измените формат файлов. 

Фоторамка “не видит” 
карту памяти, фоторамка 
“зависает” при 
подключении карты 

Данный формат карт памяти не 
поддерживается. 
Карта памяти установлена 
неверно. Карта памяти 
используется с переходником. 

Используйте карты памяти совместимого 
формата. Убедитесь, что карта памяти 
установлена верно. Не используйте 
карты памяти с металлическими или 
металлизированными (проводящими ток) 
переходниками. 

Фоторамка “не видит” 
USB-накопитель 

Фоторамка не поддерживает 
данный тип USB-накопителей. 
USB-накопитель установлен 
неверно. Файловая система USB-
накопителя не поддерживается. 

Используйте стандартный USB-накопитель без 
дополнительных функций. Убедитесь, что USB-
накопитель установлен верно. Используйте 
USB-накопитель с файловой системой FAT32. 

При входе в  разделы 
фото/музыка/видео 
появляется сообщение 
“Нет файлов!” 

На выбранном источнике файлов 
(карте памяти/USB- накопителе) 
отсутствуют файлы данного типа. 

Запишите на флэш-накопитель нужные 
фото/аудио/видео файлы для просмотра на 
фоторамке. 

50  



SHORT USER MANUAL -  ENG 
General information 

Thank you for choosing our photo frame. Before using the device, please read 
this manual carefully, to take advantage of all the opportunities and extend its 
service life. Keep this manual for future reference if you need it in the future. 

The user manual contains a detailed description of the product, its technical 
characteristics and functionality, as well as recommendations for operating the 
photo frame. 

The appearance of the product and the internal software may differ from those 
shown in the figures, since all illustrations are based on the test models of our 
devices. 

The manufacturer is not liable for damage caused as a result of using the 
digital photo frame for other purposes. The company reserves the right to 
change the appearance of the product, the configuration and functionality of 
the photo frame without prior notice. 

If you want to connect the photo frame to a computer, first connect the USB 
cable to the computer and then to the photo frame. If you need to disconnect the 
photo frame from the computer, you must first disconnect the cable from the photo 
frame. 
 
ATTENTION! 

Since certain components of the device may occupy some area of flash 
memory, the amount of free memory may be considerably less than the one 
declared in the characteristics. 
Do not unplug the digital photo frame from the computer while reading, writing 
or deleting files. 

Use the icon “ Safely remove the device ” on the taskbar to disconnect the 
digital photo frame from your computer. 

 
ATTENTION! 

Use only the original AC adapter supplied with the photo frame. 
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General view of the digital photo frame 

 
1 Stereodynamics 
2 Hole for wall mounting 
3 Power on / off button 
4 Button up, go to the previous file 

5 Buttons for selecting menu items, controlling file browsing, increasing / decreasing the volume level 

6 Button to enter menu items, play / pause 

7 Button down, move to the next file 
8 Exit button from the menu, enter the main menu 

9 Stand 
10 Remote control signal reception sensor (hereinafter referred to as "RC") 
11 Connector for AC (power) adapter 
12 Connector for USB-cable (miniUSB) 
13 Connector for USB-drives (USB-Host) 
14 Headphone jack 
15 SD/SDHC/MS/MMC-card slot 
16 Display 
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General view of the remote control 

 
1 Power on / off button 

2 “Settings” menu button 

3 Main menu button 

4 “Video” menu button 

5 Menu items selection, jump to previous file button 

6 “Calendar” menu button 

7 Enter menu items/folders with files, play/pause button 

8 Select menu item, enter submenu button 

9 Select menu item, jump to next file button 

10 Fast forward / rewind buttons 

11 Next / previous file button 

12 Rotate image button 

13 Zoom button 

14 Volume control buttons 

15 Menu items selecting button 

16 Exit from menu chapter button 

17 “Music” menu button 

18 “Photo” menu button 
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Preparing the remote control  
Before operating the remote control, remove the protective film from the 

battery and make sure that the battery is installed correctly. 
Check that the remote control sensor on the photo frame does not block 

foreign objects. 
 
 Replacing the battery in the remote control 

When the range and efficiency of the remote control is reduced, it is necessary 
to replace the battery. The battery compartment is located at the bottom of the 
remote control housing. Turn the device face down, slightly move the left 
movable part of the battery compartment to the right and pull it toward you, as 
shown. 

 
The compartment easily detaches from the remote control housing. Install a 

new battery type CR2025 into the compartment so that the side labeled "+" (plus) 
is on top. 

 
Close the compartment. 
 
ATTENTION! 

Before operating the remote control, make sure that the battery is installed 
correctly. 
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Specifications 
 
Display 

IPS, 10-inch, 16:9 format 
Resolution 1024х600 pixels 

Product size without package 
(length x height x width) 

 
274x187x22 mm 

Product weight without package 503 g 

 
 
Power 

Power adapter 
Input voltage: 100~240 V, 50/60 Hz 
Output voltage: 5 V; 1,2 A 

Memory card support SD/SDHC/MMC (up to 16 GB) 

Type of data transfer interface USB 2.0 

The temperature conditions of 
product operation 

5 ~ 35°С 

 
Control 

Manual 
Remote control 

RC power battery CR2025 3V – 1pc. 

 
 
Completeness 
1. Digital Photo Frame …..….....................................................................1 pc. 
2. Power adapter ....................................................................................... 1 pc. 
3. USB-cable ............................................................................................... 1 pc. 
4. Remote control ...................................................................................... 1 pc. 
5. User manual ............................................................................................. 1 cp. 
6. Warranty card ..............................................................................................1 cp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55 

 



ATTENTION! 
Never spray detergents on the display and body of the photo frame. 

To clean the photo frame, do not use cleaning products containing alcohol and 
ammonia. 
Instructions for use 

The following operating instructions are designed to help you use the photo 
frame correctly. Read this section carefully and follow the instructions carefully. 

• Frame it should be kept away from areas of extreme changes in 
temperature (above 35 ° C and below 5 ° C), humidity and static electricity. 

• Place the frame only on a hard, flat and fixed surface, it will prevent the falling unit. 
• Do not get in connectors frames of foreign objects, do not place heavy objects 

on it and do not let the device in contact with chemicals. 
• Avoid frames in the zone of influence of direct sun light or devices emitting 

heat, do not use the product in a smoky environment. 
• Do not disassemble or repair the frame itself. 
• Make copies of files stored in device memory storage, connected to the frame, because 

our company is not liable for any loss of data. 
• The use of MP3 files without the prior permission of the copyright holders is 

a violation or an infringement of their intellectual property rights. 
• In order to protect the environment, we ask you to dispose of packaging 

materials, batteries and unusable electronic products separately. 
 
Supported formats 
Photo and audio formats: 

Type 
 

Codec Extension Maximum characteristics 
Audio MP3 .mp3 320 kb/s, 8-48kHz 
Photo JPEG .jpg Resolution: 4000x4000 

Exception: Progressive JPEG 
 
Video formats: 

Type Extension Audio Codec Maximum characteristics 

Video .mp4, .vob MP3 
AAC 

MPEG1/2 720x576, 30 fps,  bitrate: 6 Mb/s 
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Preparing for use, turning on / off the photo frame 
Before you turn on the photo frame for the first time, carefully read the 

sequence of actions for preparing the photo frame for work: 
• Remove the photo frame from the package, remove the protective film from the 

display. 

• Open and lock the stand. 

• Connect the AC adapter first to the photo frame, and then to the mains as 
shown. The AC adapter is easily connected and disconnected from the mains. 

 
• The frame will turn on automatically. Wait a few seconds. The splash screen 
appears on the display, and then the slideshow starts showing if images are 
recorded on the connected source.  

 
You can set the mode of turning on the photo frame in the menu item 

“Settings” - “System settings” - “Power on mode”.  
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ATTENTION! 
IN NO CASE do not use damaged network adapters, memory cards, USB storage 

devices, or USB cables to avoid short-circuits, fire or electric shock. 
Use only the original AC adapter supplied with the photo frame. 
Avoid getting foreign objects in the photo frame connectors. 
To save the time / date settings, do not disconnect the power adapter from the 

mains and photo frames. 
 

To turn off the power, press the power on / off button   on the photo frame 

or the  button on the remote control. 

To turn the photo frame on again, press  button on the photo frame or the 

 button on the remote control. 
 
If the device is not used for a while, then the power will turn off / turn on 

automatically according to the user-defined on / off time. Set the time of 
automatically turn off / on the power of the photo frame can be in the menu item 
“Settings” - “System settings” - “Auto power on”/ Auto power off”.  
 
Connect memory cards and USB-drive 

To view files from a memory card or USB storage device, place them 
all the way to the corresponding connector in the frame of the photo 
frame, as shown in the picture. 

 
Wait a few seconds, the photo frame will detect the connected device and go 

into the file playback / storage device menu according to the selected settings in 
the menu item “Settings” - “System settings” - “Power on mode”. If there are no files  
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on the connected source, the photo frame will display a corresponding message 
on the screen and goes to the main menu.  

The photo frame supports the following memory card formats: Secure Digital 

Card (SD/SDHC), Multimedia Card (MMC). 

 
To remove the storage device (memory card, USB drive), gently pull it 

toward yourself, the device easily detaches from the photo frame. 
 

ATTENTION! 
Use external memory sources to play audio and video files. 

 
Connect the USB cable first to the USB port of the computer, and then into 

the USB connector of the photo frame. Turn on the power of the photo frame. 
An image appears on the display, the photo frame is connected to the PC. 

 
After that, all operating systems recognize the photo frame and the storage 

devices connected to it automatically. 
The first time you connect photo frame, your computer will detect the “New 

device” and will automatically install the necessary drivers. After the drivers are 
installed in the “My computer” the memory card icon will appear.  

The normal mode of the photo frame will be restored after disconnecting 
it from the PC. 
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ATTENTION! 
IN NO CASE do not use a damaged memory card to avoid a short circuit, fire or 

electric shock. 
Do not disconnect the USB cable from the photo frame while transferring 

(deleting / recording / copying) the data. 
Upload files to the photo frame one by one, sequentially. Do not use multi-

threaded copying (multiple parallel processes). 
To remove a memory card from the photo frame or turn off the photo frame 

from the PC, use the icon “Safely Remove Hardware” on the taskbar. The computer 
recognizes the storage devices connected to the photo frame as “Removable 
drive”. 
 

Photo frames “Removable drives” can be used exactly the same as a 
conventional USB storage device. You can create and delete folders, copy files 
from the computer to the internal memory of the photo frame, to memory cards 
and back, rename the files recorded on them. 
 
ATTENTION! 

Disconnect the photo frame from the computer only after data transfer is 
complete! 

 
To turn off the photo frame or the storage device connected to it from the 

computer, use the following instructions: 

1. Left-click on the icon , located on the taskbar 
2. Click on the line of the menu “Remove”, that appears. 
Now the photo frame can be safely disconnected from the PC. 

 
Formatting 

In “My computer” window Right-click on the memory card icon and in the menu 
that appears, select “Format...”. 
In the window that appears, click the button “Start”. 
 

Notes: the memory of the photo frame and storage devices must be 
formatted in the following situations: 

1. During playback, problems occur that you can not eliminate after reading  
 

60 
 



the section “Possible malfunctions and methods of their elimination”. 
2. You can not delete, play or write files, or directories; Documents lost data. 

Transportation and storage conditions 
The photo frame in the packed form can be transported in covered 

vehicles of any kind at a temperature from minus 25 ºС to plus 35 ºС, with 
its protection from direct exposure to atmospheric precipitation, solar 
radiation and mechanical damag
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Possible malfunctions and methods of their elimination 
Problems Probable causes Solutions 

The photo frame does not 
turn on 

No AC adapter is connected. Connect the AC adapter. The photo frame 
turns on automatically. 

The remote control does not 
work 

The protective film is not removed 
from the battery. 
The battery is exhausted. The 
sensor on the photo frame does not 
receive a signal from the remote 
control. 

Remove the protective film from the battery 
located at the bottom of the remote control 
housing. Replace the battery. Make sure that 
foreign objects do not close the signal sensor 
on the photo frame, point the remote control 
towards the sensor. 

In the slideshow mode, there 
is no sound 

The loudness value is "0". There are 
no audio recordings on the 
selected file source. The "Silent" 
function is turned on. In the 
settings, the playback of audio files 
is disabled. 

Increase the volume. Write the audio files on 
the flash drive. Click the button MUTE on the 
remote control. In the menu item “Options” - 
“Photo settings” - “Music” Select “Enable”. 

The display shows 
incomprehensible 
information 

The interface language is not 
correct. The language is not 
supported. 

Select the desired language. 

The photo frame does not 
display the file / folder name 

Invalid file / folder name language, 
this language is not supported. File 
/ folder name is too long. 

Rename the file / folder. The name of the file / 
folder must be written in Latin letters and not 
exceed 15 characters in length. 

Can not exchange data with a 
computer 

The photo frame is off. The USB 
cable is defective. Not enough 
memory. 

Turn on the power of the photo frame. 
Check the USB connection. Free up memory, 
delete unnecessary files. 

Can not play files from a 
memory card or USB storage 
device 

The files have an incompatible 
format. 

Change the file format. 

The photo frame does not 
detect a memory card, the 
photo frame "freezes" when 
the card is connected 

This memory card format is not 
supported. 
The memory card is not installed 
correctly. A memory card is used 
with an adapter. 

Use compatible memory cards. Make sure that 
the memory card is inserted correctly. Do not 
use memory cards with metal or metallized 
(conductive current) adapters. 

Photo frame does not detect 
USB storage 

The photo frame does not support 
this type of USB storage. USB 
storage is not installed correctly. 
The USB storage file system is not 
supported. 

Use a standard USB drive without additional 
features. Make sure that the USB drive is 
installed correctly. Use a USB drive with the 
FAT32 file system. 

When you enter the photo / 
music / video sections, the 
message "No files!" appears 

The selected file source (memory 
card / USB drive) does not contain 
any files of this type. 

Write the photos / audio / video files on the 
flash drive for viewing on the photo frame. 
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 Список сервісних центрів ASTRO\Список сервисных центров 
ASTRO\ASTRO service centers list 

Фактична назва Місто Адреса СЦ Телефон СЦ 

Інек-В Вінниця 
вул. Келецька, б.51, 

к.110. 
(068)8528822; (063)1818822; 

(095)2188281 

Дінек Дніпропетровськ 
49005, вул. Олеся 

Гончара 6 
(0567)356328; (0567)356325 

Сервісний центр ТЕХНОПОРТ Дніпропетровськ 
49000, пр. Пушкіна, 

51 
(056)7886924,  (056)7886925, 

(050)1923588 

АСЦ№1 Дніпропетровськ 
вул. Миронова, 15 

(вхід зі сторони вул. 
Плєханова) 

(056)7786365 
(056)7786041 

Віса-сервіс Житомир 
10001, вул. 

Киїівська, 81 
(0412)418422, (0412)360296, 

(0412)413500 

ПП «ІТ-СЕРВІС ЖИТОМИР» Житомир 
вул. Кафедральна , 

5-а 
(0412)460027 

Мікротрон Запоріжжя 
69057, вул. Клари 

Цеткiн, 73В 
(061)2160009(149) 

IT-TECH Івано-Франківськ вул. Чорновола 107A (066)9501181, (0342)740714 

НОУТБУК ЦЕНТР Кіровоград Кiровоград 
Вул. 50 років  
Жовтня, 1а 

(052)2271527 

КЕНФОРД Київ 
Русанівська 

Набережна 8 
(044)3590283 

ООО "ЕПОС" Київ 
пр-т. Маяковського, 
15 (другий поверх) 

(044)4515725  
(044)5466826 
(050)4412956 

ООО "ЕПОС" Київ 
вул. Верхний Вал, 32  

(м.Контрактова 
площа, вхід з двору) 

(044)4637472  
(044)4637452 
(044)4677598 

Телефончик Кременчук квт. 101, б. 2 (0536)701229 

Робим гуд Луцьк Луцьк Пр.Волі 43 (03327)70158 

НОУТБУК ЦЕНТР Львов Львів 
вул. Сахарова 

58А/55 
(032) 232-05-60 

Сервіс Побут Львів пр.Чорновола 95 (032)2407845, 2440165, 2440166 

Львівтех Львів 
вул. Героїв УПА 73, 

корпус 3 
(067)6746459, (032)2329527 

Комтехсервіс-Миколаїв Миколаїв вул. В.Морська 72 
(0512)591545; (0512)591547, 

(0512)709045 

Денді Мукачево Мукачево 
89600, вул. 

І.Маргітича 21 
(066)8219119; (0313)123454 

ИНТЕХ Одеса вул. Успенська, 101 (048)7774527 

М-СЕРВІС Одеса вул. Єврейська, 24 (048)7117525 
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Юг Сервіс Центр Одеса вул. Щеголєва 14 (048)7349815, 320005 

Ремонтуємо.сom Рівне вул. Соборна 108 
(0362)607777, (097)5680000, 
(093)8480000, (050)3754000 

Сервісний центр РМ Сєверодонецьк пр. Центральний,24 (050)4753649 

COMPSERVICE Суми вул. Харківська, 22 (050)3077892 

ЕВРОСЕРВИС Тернопіль 
46023, вул. Р. 

Купчинського, 9 
(0352)265807 

Магніт-сервіс Тернопіль 
вул. Патріарха 
Мстислава 2 

(0352)423262, (094)9739282 

УжСервіс Ужгород пр-т. Свободи, 28/4 (099)4447446 

АСЦ Link Service Харків 
вул. Серпова, б.4, 

к.309, 61166 
(057)7566706, (099)0051130, 

(098)2027939 

СОТЕЛ Харків 
пр-т Леніна 40 (2-й 

під`їзд) 
(057)7545605 

СОТЕЛ Харків вул. Пушкінська, 32 (057)7194401 

ProMaster Херсон 
73000 вул. 

Потьомкінська (К. 
Маркса), 29, оф. №1 

(095)2239911 

НОУТБУК ЦЕНТР 
Хмельницький 

Хмельницький вул. Каменецька 2 (0382)777569 

Технопростір Хмельницький Хмельницький вул. Прибузька 4 (0382)709609 

Пріоритет Хмельницький вул. Молодіжна, 7 (067)7832958 

МегаСтайл Черкаси Черкаси 
18007, бул. 

Шевченка, 242/1 
(0472)540150, (0472)540645 

СОТОС Черкаси бул. Шевченка, 250 (0472)562626, (0472)567700 

КВАНТ Чернівці 
58002, вул. Руська, 

4б 
(0372)577600, (095)6840034 

Сервіс Солушнс Чернігів 
14000, вул. 

Шевченка, б. 24 
(050)3324333, (046)2938296, 

(093)4475316 
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