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Wprowadzenie

Wstęp
Szanowni Klienci,

kupując elektroniczną ramkę do zdjęć, zdecydowali się Państwo na
wysokiej jakości produkt firmy Hama, odpowiadający pod względem
technicznym i funkcjonalnym najnowszym standardom rozwoju.

Prosimy o przeczytanie zawartych tutaj informacji w celu szybkiego
zapoznania się z urządzeniem i jego funkcjami.

Życzymy Państwu dużo satysfakcji z korzystania z urządzenia.

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową elektronicznej ram-
ki do zdjęć (nazywaną dalej urządzeniem) i ma na celu przekazanie
Państwu niezbędnych informacji dotyczących użytkowania zgod-
nie z przeznaczeniem, bezpieczeństwa, podłączania oraz obsługi
urządzenia.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywaćw pobliżu urządzenia.
Każda osoba obsługująca urządzenie lub usuwająca usterki
zobowiązana jest do przeczytania i przestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi.

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać i przekazać wraz z
urządzeniem kolejnemu użytkownikowi.

Prawa autorskie
Dokumentacja ta jest chroniona prawami autorskimi.

Każde powielanie, wzgl. drukowanie, także fragmentów, lub odtwarza-
nie ilustracji, również w zmienionym stanie dozwolone jest tylko po
otrzymaniu pisemnej zgody producenta.



180

PL

Ostrzeżenia
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące ostrzeżenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzeżenie tego stopnia oznacza grożącą niebezpieczną
sytuację.
Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko
utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.
► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ryzyka

utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie tego stopnia oznacza potencjalnie niebezpieczną
sytuację.
Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko
odniesienia obrażeń ciała i/lub wystąpienia szkód rzeczowych.
► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń

ciała lub szkód rzeczowych.

UWAGA
Ostrzeżenie tego stopnia oznacza możliwość wystąpienia
szkód rzeczowych.
Jeżeli nie zapobiegnie się tej sytuacji, mogą wystąpić szkody
rzeczowe.
► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć szkód

rzeczowych.

WSKAZÓWKA
►Wskazówki oznaczają dodatkowe informacje ułatwiające

obsługę urządzenia.
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w
zamkniętych pomieszczeniach, wyświetlania zdjęć.
Inne lub wykraczające poza wyznaczony zakres użytkowanie uważane
jest za niezgodne z przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo w wyniku użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem!
W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznacze-
niem i/lub innego użytkowania może dojść do zagrożeń.
► Należy korzystać z urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
► Przestrzegać opisanych w instrukcji obsługi sposobów

postępowania.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi informacje technicz-
ne, dane i wskazówki użytkowania odpowiadają aktualnemu stano-
wi w chwili złożenia do druku i uwzględniają naszą dotychczasową
wiedzę i doświadczenie według najlepszej wiary.
Wykluczone są roszczenia wynikające z zastosowania informacji, ry-
sunków i opisów zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
nieprzestrzegania instrukcji, użytkowania niezgodnego z przeznacze-
niem, nieprawidłowych napraw, niedozwolonych modyfikacji lub stoso-
wania niedopuszczonych części zamiennych.

UWAGA
► Ze względów produkcyjnych może dojść do tzw. błędów pik-

selowych. Zazwyczaj ujawniają się one w postaci białych lub
czarnych pikseli, które świecą się ciągle podczas wyświetlania
obrazów. W zakresie tolerancji produkcyjnych możliwa jest
maks. tolerancja 0,01% błędów pikselowych w odniesieniu do
całkowitej wielkości ekranu, która nie stanowi wady produkcyj-
nej.
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Bezpieczeństwo
W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej
obsługi urządzenia.
Urządzenie to odpowiada wymaganym przepisom bezpieczeństwa.
Nieprawidłowe stosowanie może jednakże prowadzić do obrażeń
ciała i szkód rzeczowych.

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy przestrzegać
poniższych wskazówek bezpieczeństwa:
■ Przed użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem występowania

ewentualnych widocznych szkód zewnętrznych. Nie uruchamiać
uszkodzonego urządzenia.

■ Naprawy urządzenia zlecać wyłącznie specjaliście. Nieprawidłowe
naprawy prowadzą do unieważnienia gwarancji.

■ Uszkodzone części wolno wymieniać tylko na oryginalne części
zamienne. Tylko w przypadku takich części zagwarantowane jest
spełnienie warunków bezpieczeństwa.

■ W przypadku zakłóceń, podczas wyładowań atmosferycznych lub
przed czyszczeniem urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od za-
silania prądem.

■ Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wnikaniem ciał
obcych. W razie kontaktu z cieczą natychmiast odłączyć zasilacz
sieciowy od zasilania elektrycznego.

■ Nie ustawiać na urządzeniu innych przedmiotów.
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Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo dla życia wskutek porażenia prądem elek-
trycznym!
W przypadku kontaktu z przewodami lub elementami kons-
trukcyjnymi pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo dla
życia!
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym
należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:
► Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe dostarczone z

urządzeniem, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkod-
zenia urządzenia.

► Nie włączać urządzenia, gdy zasilacz sieciowy, przewód
przyłączeniowy lub wtyczka są uszkodzone.

►W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia ani
zasilacza sieciowego. W przypadku dotknięcia przyłączy pod
napięciem oraz modyfikacji części elektrycznych i mechanicz-
nych istnieje ryzyko porażenia prądem.

Postępowanie z bateriami

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wskutek nieprawidłowego stosowania!
Bezpieczne postępowanie z bateriami wymaga przestrzegania
poniższych wskazówek bezpieczeństwa:
► Nie wrzucać baterii do ognia.
► Nie zwierać baterii.
► Nie próbować doładowywać baterii jednorazowych.
► Regularnie sprawdzać stan baterii. Wyciek elektrolitu z baterii

może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Należy
zachować szczególną ostrożność w postępowaniu z uszkodzo-
nymi lub wyciekającymi bateriami. Niebezpieczeństwo oparze-
nia! Nosić rękawice ochronne.

► Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

► Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy
wyjąć baterie z urządzenia.
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Budowa i działanie

Elektroniczna ramka do zdjęć (widok z tyłu)

Snooze = włączanie
funkcji drzemki

2 Right = prawo
3 Left = lewo
4 Rotate = obracanie /

rotacja zdjęcia
5 Menü
6 Enter = przycisk

potwierdzający
7 ON / OFF = włączanie/

wyłączanie zegara LED

8 Mode = przełączanie na tryb
ustawień

9 Set = ustawianie daty / roku
/ godziny

10 UP = góra (dalej)
11 Down = dół (wstecz)
12 Sygnał alarmowy (sygnał

budzenia)
13 Schowek na baterie
14 Gniazdo przyłączeniowe

zasilacza sieciowego

12 13 142 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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Uruchamianie

Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
Podczas uruchamiania urządzenia może dość do obrażeń ciała
i szkód rzeczowych!
W celu uniknięcia zagrożeń należy przestrzegać poniższych wska-
zówek bezpieczeństwa:
► Nie używać materiałów opakowaniowych do zabawy. Istnieje

niebezpieczeństwo uduszenia.
► Przestrzegać informacji dotyczących wymagań wobec miejsca

ustawienia i podłączania elektrycznego urządzenia, aby uniknąć
obrażeń ciała i szkód rzeczowych.

Zakres dostawy i kontrola transportowa
Standardowo urządzenie dostarczane jest wraz z następującymi
elementami:

● elektroniczna ramka do zdjęć

● zasilacz sieciowy

● instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA
► Należy sprawdzić dostawę pod kątem kompletności i widocz-

nych usterek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy
niezwłocznie zgłosić dostawcy / sprzedawcy.
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Rozpakowywania:
Sposób postępowania podczas rozpakowywania:

 Wyjąć urządzenie z kartonu i usunąć materiał opakowaniowy.

 Usunąć materiał opakowaniowy akcesoriów.

 Ściągnąć folię ochronną z kolorowego ekranu LCD urządzenia.

Usuwanie opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed szkodami powstałymi podczas
transportu. Materiały opakowanie są dobrane z uwzględnieniem as-
pektów ekologicznych i utylizacyjnych, i dlatego nadają się do recy-
klingu.

Zwrot opakowań przyczynia się do oszczędnej gospodarki surowco-
wej i zmniejsza ilość odpadów. Niepotrzebne materiały opakowaniowe
należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejs-
cowymi.

WSKAZÓWKA
►W okresie gwarancyjnym należy przechowywać oryginalne

opakowanie w celu prawidłowego zapakowania urządzenia w
przypadku reklamacji.

Wymagania montażowe
Dla zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzenia należy
spełnić następujące wymagania w miejscu ustawienia:

■ Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.

■ Nie ustawiać urządzenia w gorącym, mokrym bądź bardzo wilgot-
nym otoczeniu.

■ Prawidłowa praca urządzenia wymaga dostatecznej cyrkulacji
powietrza. Nie ustawiać włączonego urządzenia na miękkie po-
wierzchnie, dywany lub inne materiały, które mogą ograniczyć
cyrkulację powietrza.

■ Zapewnić swobodny dostęp do gniazda wtykowego, aby w razie
potrzeby można było łatwo wyciągnąć zasilacz sieciowy.
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Podłączanie elektryczne
Aby zapewnić bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia, podczas
podłączania elektrycznego należy uwzględnić poniższe wskazówki:

■ Przed podłączeniem urządzenia porównać parametry
przyłączeniowe zasilacza sieciowego (napięcie i częstotliwość) na
tabliczce znamionowej z parametrami sieci elektrycznej. Parame-
try te muszą się zgadzać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

■ Chronić przewód przed gorącymi powierzchniami i ostrymi
krawędziami.

■ Przewód nie może być mocno naciągany ani zginany.

Ustawianie

Urządzenie można ustawić na równej powierzchni.

Przed ustawieniem urządzenia na równej powierzchni należy
zamontować dołączoną stopkę.

 Ustawić urządzenie na sztorc.
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Obsługa

Włączanie urządzenia
Po włączeniu urządzenia na ekranie pojawia się napis „Welcome“, a
następnie informacja „No Card“ (brak karty pamięci).

Włożyć odpowiednią kartę pamięci typu SD, SDHC lub MMC.

Zwrócić uwagę, aby styki karty pamięci były skierowane do przodu
elektronicznej ramki do zdjęć.

WSKAZÓWKA
► Zdjęcia muszą być w formacie JPEG i ich rozdzielczość musi

być mniejsza niż 800 x 600 pikseli.
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Wyłączanie ekranu
W normalnym trybie wyświetlania nacisnąć przycisk „MENU“ przez 5
sekund, aby wyłączyć ekran. Aby go ponownie włączyć, nacisnąć po-
nownie przycisk „MENU“.

Ustawianie interwału pokazu slajdów lub przełączanie
na tryb ręczny

Nacisnąć przycisk „MENU“, aby przejść domenu ustawień, a następnie
przycisk „ENTER“, aby ustawić interwał wyświetlania zdjęć. Przycis-
kami strzałek ◄ i ► ustawić interwał ( 5, 10, 15 lub 30 sekund, wzgl.
1 lub 2 minuty) bądź wybrać tryb ręczny. Nacisnąć przycisk „ENTER“,
aby potwierdzić wybór.

Transition Effect (efekt przejścia)
W menu ustawień nacisnąć przycisk „ENTER“, aby wybrać opcję
„Transition Effect“. Przyciskami strzałek ◄ i ► wybrać opcję „Ran-
dom“ (losowo), „No Effect“ (bez efektu), „Up Down“ (góra / dół), „Black“
(czarny), „Shutter1“ (migawka 1), „Shutter2“ (migawka 2), „Roll“ (zwi-
janie), „Push Up“ (przesuwanie do góry), „Fade Out“ (ściemnianie),
„Comb“, „Center“, „Plus“, „Cheese“ (kicz), „Two Line“ (dwie linie), „Four
Line“ (cztery linie), „Much Line“ (wiele linii) lub „Buttery“ (płynnie).
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Przeszukiwanie urządzenia
W menu ustawień nacisnąć najpierw przycisk „ENTER“, a następnie
przycisk strzałki ◄ lub ►, aby wybrać opcję „Fit“ (dostosuj), „Full“
(pełny ekran), „ORG“ (organizuj) lub „Panscan“ (dopasowanie obrazu
panoramicznego).

Regulacja kontrastu/jasności ekranu LCD
W menu ustawień nacisnąć przycisk „ENTER“, aby wybrać opcję
„Contrast“ (kontrast) i/lub „Brightness“ (jasność). Dopasować kontrast
ekranu LCD przyciskami strzałek◄ i► w skali od 1 do 8.

Default Setting (ustawienia domyślne)
W menu ustawień nacisnąć przycisk „ENTER“, aby wybrać opcję
„Default“ (ustawienia domyślne). Wybrać przyciskami strzałek ◄ i ►
opcję „YES“ (tak).

Po dokonaniu ustawień nacisnąć przycisk „Menu“, aby powrócić z menu
ustawień do trybu pokazu slajdów.
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Wstecz
Aby obejrzeć poprzednie zdjęcie (w trybie ręcznym czy też w trybie
pokazu slajdów), nacisnąć przycisk strzałki►.

Dalej
Aby obejrzeć następne zdjęcie (w trybie ręcznym czy też w trybie po-
kazu slajdów), nacisnąć przycisk strzałki◄.

Tryb miniaturek
W trybie „Slide Show“ (pokaz slajdów) nacisnąć przycisk „ENTER“, aby
włączyć tryb „Thumbnail“ (miniaturki). Na ekranie LCD wyświetlanych
jest jednocześnie dziewięć zdjęć. Wybrać przyciskami strzałek◄ i►
żądane zdjęcia. Nacisnąć przycisk „ENTER“, aby potwierdzić wybór.
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Funkcje dodatkowe

Budzik LED
Funkcje przycisków

ON/OFF Włączanie / wyłączanie zegara LED
MODE Przełączanie na tryb ustawień
SET Ustawianie daty i godziny
UP Góra (dalej)
DOWN Dół (wstecz)
SNOOZE Włączanie funkcji drzemki

WSKAZÓWKA
► Po włączeniu pojawia się ustawiona fabrycznie godzina 12:00.

Jeżeli ekran jest wyłączony, włączyć go przyciskiem ON/OFF.

Ustawianie godziny i czasu budzenia
1. Nacisnąć przycisk „MODE“, aby ustawić „Year“ (rok). Wskaźnik roku
zaczyna migać. Przyciskiem „UP“ ▲ lub „DOWN“ ▼ ustawić rok. Po
potwierdzeniu ustawienia przyciskiem „SET“ zaczyna migać wskaźnik
miesięcy.

2. Przyciskiem „UP“ ▲ lub „DOWN“ ▼ ustawić miesiąc. Po potwierd-
zeniu ustawienia przyciskiem „SET“ zaczyna migać wskaźnik daty.

3. Przyciskiem „UP“▲ lub „DOWN“▼ ustawić datę (miesiąc i dzień).
Po potwierdzeniu ustawienia przyciskiem „SET“ można ustawić zegar.

4. Najpierw zaczynają migać cyfry wskaźnika godzin. Przyciskiem
„UP“▲ lub „DOWN“▼ ustawić godzinę. Po potwierdzeniu ustawienia
przyciskiem „SET“ zaczynają migać cyfry wskaźnika minut.

5. Przyciskiem „UP“ ▲ lub „DOWN“ ▼ ustawić minuty. Po potwierd-
zeniu ustawienia przyciskiem „SET“ można ustawić pierwszy czas
budzenia. (Alternatywnie w normalnym trybie wyświetlania można
nacisnąć przycisk MODE, aby przejść do menu ustawień budzika.)

6. Wyświetlany jest symbol pierwszego czasu budzenia i zaczynają
migać cyfry wskaźnika godzin. Przyciskiem „UP“ ▲ lub „DOWN“ ▼
ustawić godzinę czasu budzenia. Zaczynają migać cyfry wskaźnika
minut.
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7. Przyciskiem „UP“▲ lub „DOWN“▼ ustawić minuty. Po potwierdze-
niu ustawienia przyciskiem „SET“ można ustawić ewent. dalsze czasy
budzenia (w razie potrzeby).

8. Aby ustawić drugi i trzeci czas budzenia, powtórzyć czynności od
1 do 6.

9. Aby wyłączyć funkcję budzenia, nacisnąć przycisk „UP“ ▲ lub
„DOWN“▼, aż na ekranie w trybie budzika pojawią się znaki “--:--“.

WSKAZÓWKA
► Jeżeli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przy-

cisk, urządzenie powraca automatycznie do normalnego trybu
wyświetlania.

Funkcja drzemki
Jeżeli zadzwoni budzik, sygnał budzenia można tymczasowo
wstrzymać (5 minut), naciskając przycisk „SNOOZE“. Na ekranie
pojawia się napis „Zz“. Aby całkowicie wyłączyć sygnał budzenia,
nacisnąć dowolny przycisk (MODE, SET, UP lub DOWN).

Funkcja programatora czasowego elektronicznej ramki
do zdjęć

Alternatywnie elektroniczna ramka do zdjęć przełącza się automaty-
cznie na czas budzenia (opcja dostępna tylko dla pierwszego czasu
budzenia).
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Czyszczenie i pielęgnacja
W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące czyszczenia
urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa
UWAGA
Uszkodzenie urządzenia wskutek działania wilgoci!
► Podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie może wniknąć

wilgoć, aby uniknąć nieodwracalnych szkód.

Czyszczenie
Ekran urządzenia jest zabezpieczony szkłem ochronnym.

■ Czyścić ekran tylko suchą, miękką ściereczką.

■ Podczas czyszczenia nie wywierać nacisku na powierzchnię ek-
ranu.

■ Nie używać do czyszczenia detergentów zawierających rozpusz-
czalniki bądź alkohol, aby nie uszkodzić powierzchni.

WSKAZÓWKA
► Do łagodnego czyszczenia ekranu zalecamy użycie ściereczki

z mikrowłókien. Można ją nabyć oddzielnie lub w zestawie z
żelem do czyszczenia w firmie Hama (nr art.: 51076/51077).

■ Pozostałe części urządzenia czyścić suchą ściereczką. W razie
silnego zabrudzenia ściereczkę można lekko zwilżyć.
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Usuwanie usterek
W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące lokalizacji
i usuwania usterek. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i uszkodzeniu
urządzenia, należy przestrzegać wskazówek:

Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia zagrożeń i szkód rzeczowych należy
przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:
► Naprawy urządzeń elektronicznych mogą być przeprowadza-

ne tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez
producenta. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne
zagrożenie dla użytkownika i spowodować uszkodzenie
urządzenia.

Przyczyny usterek i ich usuwanie
Poniższa tabela pomaga w wyszukiwaniu i i usuwaniu drobnych us-
terek:

Usterka Możliwa przyczyna Usuwanie

O
gó

ln
ie Brak

wskaźników na
ekranie

Urządzenie jest
wyłączone.

Włączyć
urządzenie.

Zasilacz sieciowy
nie jest prawidłowo
podłączony.

Sprawdzić, czy
zasilacz sieciowy
jest włożony do
gniazda wtykowe-
go i podłączony do
urządzenia.

Brak napięcia w
gnieździe wtykowym.

Sprawdzić bezpie-
czniki domowe.

Urządzenie jest
uszkodzone

Powiadomić dział
serwisowy.



196

PL

Usterka Możliwa przyczyna Usuwanie
D
PF Zdjęcia nie są

wyświetlane

Nie podłączono
żadnego nośnika
danych.

Podłączyć nośnik
danych

Nośnik nie zawiera
żadnych danych.

Sprawdzić nośnik
danych

B
ud

zi
k

Brak sygnału
alarmowego

Nie ustawiono
czasów budzenia.

Sprawdzić usta-
wienie czasów
budzenia.

Sprawdzić baterię.

Przechowywanie
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i
przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia
W żadnym wypadku nie wyrzucać urządzenia do zwykłych od-
padów domowych. Niniejszy produkt podlega przepisom dyrek-
tywy europejskiej 2002/96/WE-WEEE (odpady sprzętu elektryczn-
ego i elektronicznego).
Przekazać urządzenie do utylizacji atestowanemu zakładowi recyk-
lingowemu bądź instytucji komunalnej. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. W razie wątpliwości skontaktować się z zakładem recyk-
lingowym.

Utylizacja baterii
Baterii / akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.
Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii / akumu-
latorów do lokalnych punktów zbiorczych bądź sklepów. Służy to za-
pewnieniu ekologicznej utylizacji baterii / akumulatorów. Przekazywać
baterie / akumulatory tylko w stanie rozładowanym.
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Załącznik
Dane techniczne

Ogólne parametry

Zasilanie na wejściu 100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max

Zasilanie na wyjściu 5 V DC / 0,5 A

Pobór mocy max. 2,5 W

Wymiary (dł. x szer. x
wys.)

166 x 15 x 88 mm
(bez stopki)

Waga ok. 300 g

Ekran

Wyświetlacz 9,0 cm (=3,5“)

Rozdzielczość 320 x 240 (RGB)

Schowek na baterie

Bateria guzikowa (CR 2025) 3 V

Kompatybilne nośniki danych (do 16 GB)

karty SD/SDHC/MMC

Funkcje

Zegar LED, 3 czasy budzenia i funkcja drzemki, ze wskaźnikiem
godziny, daty, roku

Obsługiwane formaty plików

JPEG
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Pomoc techniczna
W przypadku uszkodzonych produktów prosimy zwrócić się do sklepu
bądź infolinii firmy Hama.

Pomoc techniczna - infolinia Hama
(w jęz. niemieckim / angielskim):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Dalsze informacje o produktach uzyskają Państwo na stronie interne-
towej www.hama.com
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Informationstechnische Einrichtung Class A d

Warnung! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese
Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursa-
chen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Class A information technology equipment g

Warning! This device is categorized as class A equipment.
This equipment can cause radio interference in living
spaces. If this is the case, you can request the operator
to undertake appropriate measures to prevent such
interference.

Dispositif d’informations techniques classe A f

Avertissement ! Ce dispositif appartient à la classe A. Ce
dispositif est susceptible de provoquer des perturbations
radioélectriques dans une zone habitable. Il peut être
exigé de l’utilisateur de prendre des mesures appropriées.

Equipo de tecnología de información clase A e

Aviso: Éste es un aparato de la clase A. Este aparato
puede provocar interferencias en el ámbito doméstico.
En este caso, el usuario puede estar obligado a tomar
medidas adecuadas.

Informatietechnische inrichting Class A o

Waarschuwing! Dit is een klasse-A-inrichting. Deze
inrichting kan in woonomgevingen storingen veroorzaken.
In dat geval dient de gebruiker passende maatregelen te
nemen.

Dispositivo per tecnologie dell‘informazione classe A i

Attenzione! Questo è un dispositivo della classe A che
può causare disturbi radio nella zona abitativa. In questo
caso l’esercente può richiedere di prendere particolari
provvedimenti.

Τεχνική διάταξη ενημέρωσης κατηγορίας A k

Προειδοποίηση! Αυτή είναι μία διάταξη κατηγορίας A.
Αυτή η διάταξη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές σε χώρους διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση
μπορεί να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα.

Informationsteknisk enhet klass A s

Varning! Detta är en enhet enligt klass A. Dessa enheter
kan förorsaka radiostörningar i bostäder. I detta fall kan
driftsansvarig åläggas att vidtaga passande åtgärder.

Luokan A tietotekniikkalaite m

Varoitus: Tämä on A-luokan laite. Tämä laite voi aiheuttaa
radiohäiriöitä asunnossa käytettäessä. Siinä tapauksessa
käyttäjältä voidaan edellyttää kohtuullisia korjaustoimia.

Specyfikacja informacyjno techniczna – urządzenie klasy A q

UWAGA! Urządzenie klasy A. Urządzenie może powodować
zakłócenia w obrębie mieszkania. W takim wypadku
użytkownik musi przedsięwziąć odpowiednie kroki zapobie-
gawcze.

Információtechnikai berendezés, A-osztály h

Figyelem! Ez az eszköz A-osztályú berendezés. Ez az eszköz
lakásban üzemeltetve rádiófrekvenciás zavart kelthet. Ha
hosszabb időn át üzemeltetve, a közelben lévő készülékeket
zavarja, célszerű áthelyezni más környezetbe.

Technicko informační zařízení třídy A c

Varování! Tohle je zařízení třídy A. Může způsobit rádi-
ové rušení v obytné zóně. V takovém případě může být
požadováno od provozovatele, aby provedl příslušná
opatření.

Technicko-informačné zariadenie triedy A v

POZOR! Toto je zariadenie triedy A. Môže spôsobiť
rádiové rušenie v obytnej zóne. V takomto prípade môže
byť požadované od prevádzkovateľa, aby urobil príslušné
opatrenia.

Aparelho de tecnologia da informação Class A p

Aviso! Este é um aparelho de Classe A. Este aparelho
pode provocar interferências em áreas residenciais. Neste
caso, pode-se exigir ao utilizador que tome as medidas
adequadas.

Информационное техническое устройство класса А u

Предупреждение! Устройство относится к приборам класса
А. Устройство может создавать радиопомехи в жилых
помещениях. В этом случае эксплуатационник, возможно,
будет обязан принять соответствующие меры по их
устранению.

A sınıfı bilgi tekniği tertibatı t

Uyarı! Bu A sınıfı bir donanımdır. Bu tertibat oturma alanlarında
parazitlere sebep olabilir. Bu durumda işleticisinin uygun
önlemleri alması gerekebilir.

Informaţii tehnice pentru instalaţii Clasa A r

Avertizare! Aceasta este o instalaţie cuprinsă în Clasa A.
Instalaţie poate produce în locuinţă perturbări în recepţia radio.
În acest caz utilizatorul poate pretinde să fie luate măsuri în
consecinţă.


