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Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho. 
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Precauções  
 

 Somente para uso em ambientes fechados. 
 Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos. 
 Não bloqueie os orifícios localizados atrás do aparelho, permitindo a ventilação. 
 Não deixe o aparelho exposto à luz solar. 
 Não instale próximo a quaisquer fontes de calor como aquecedores, fogões, etc. 
 Não desmonte o aparelho. Risco de choque elétrico. 
 O apoiador localizado atrás do aparelho deve ser manuseado com delicadeza. 
 Desligue o aparelho antes de inserir ou retirar um cartão de memória ou dispositivo 

USB. Caso contrário pode ocasionar danos aos mesmos e ao aparelho. 
 
 

Conhecendo o Aparelho 

 
 
1- Tecla Play/Pause/Ok 5- Tecla Menu  

2- Tecla direita/anterior/para baixo 6- Entrada USB 

3- Tecla esquerda/próximo/ para cima 7- Entrada para cartão SD/MMC 

4- Tecla Exit (sair)  8- Entrada para o adaptador de energia 
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Cartão de Memória  
O aparelho suporta cartões de memória SD/MMC (com memória de até 32GB).  
Ao inserir um cartão de memória com fotos no formato JPG, um slideshow começará 
automaticamente. Pressione a tecla  para fixar uma determinada foto ou a tecla EXIT 
para sair.  
 
Entrada USB 
O aparelho possui uma entrada USB 2.0. Ao inserir um dispositivo USB com fotos no 
formato JPG, um slideshow começará automaticamente. Pressione a tecla  para fixar 
uma determinada foto ou a tecla EXIT para sair.  
 
 

Instruções de uso  
Para ligar o aparelho basta conectá-lo na tomada de parede. 
Quando ligado, o aparelho entrará automaticamente na função slideshow* se houver fotos 
na memória interna ou se um cartão de memória ou dispositivo USB com fotos estiver 
conectado. 
- Aperte a tecla  para que apenas uma foto fique exibida na tela ou para reiniciar o 
slideshow. 
- Aperte a tecla EXIT para ver a relação das imagens disponíveis (Modo Foto). 
- Aperte novamente a tecla EXIT para acessar o menu principal. 
 
(*) Slideshow = Apresentação das fotos ordenadamente de maneira contínua. 
 
 

Menu Principal 
 

 
 
No menu principal, utilize as teclas  e  para selecionar um dos modos 
(Foto/Arquivos/Calendário/Configurações) e aperte a tecla  para confirmar. 
 
Nota: No menu principal, aperte a tecla EXIT quando desejar alternar entre o conteúdo da 
memória interna, cartão de memória ou dispositivo USB. 
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Modo Foto 
 

 
Ao entrar no Modo Foto, selecione uma foto e pressione a tecla  para visualizá-la em 
tela cheia.  
Pressione as teclas  e  para trocar de foto.  
Utilize a tecla  para iniciar ou pausar a apresentação das fotos em slideshow. 
 

                                   
Funções adicionais do Modo Foto: 
 
- Girar a foto: Com a foto pausada na tela, aperte a tecla MENU, selecione “Girar” e 
aperte a tecla  . 
 
- Zoom: Com a foto pausada na tela, aperte a tecla MENU, selecione “Zoom” e aperte a 
tecla  . 
 
- Copiar uma foto para a memória interna: Com a foto pausada na tela, aperte a tecla 
MENU, selecione “Salvar Imagem” e aperte a tecla  . 
Obs.1: Para aumentar a eficácia da memória interna, as fotos terão o seu tamanho reduzido e 
serão renomeadas ao serem salvas na memória interna. 
Obs.2: Se a memória interna estiver cheia, a tela mostrará uma mensagem informativa. 
 
- Apagar uma foto: Na tela inicial do modo Foto, selecione a miniatura da foto que deseja 
apagar, aperte a tecla MENU, selecione “Excluir Arquivo” e confirme com a tecla  . 
 
 

Modo Arquivos 
 

 
Ao entrar no Modo Arquivos, você terá acesso a lista dos arquivos das fotos. 
Selecione uma foto e aperte a tecla  para iniciar ou pausar a apresentação das fotos 
em slideshow. 
Para deletar uma foto, após selecionar o nome do arquivo, aperte a tecla MENU, 
selecione “Excluir Arquivo” e confirme com a tecla  . 
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Modo Calendário  

 
Ao entrar no Modo Calendário, a tela apresentará as fotos disponíveis juntamente com a 
hora e o calendário. 
Obs. O ajuste da data e hora pode ser feito no Modo Configurações. 
 
 

Modo Configurações (Setup) 

 
 
Configurações disponíveis: 

Idioma Define o idioma para os menus e mensagens apresentadas na tela. 

Modo de Slide Opções: Apresentar uma, três ou quatro fotos (janelas) por vez na tela. 

Intervalo entre 
slides 

Define o tempo de intervalo entre um slide e outro (na função slideshow). 

Efeito nas fotos Opções: Cor, Mono (preto e branco) ou Sépia (envelhecimento). 

Efeitos dos Slides  Define o esquema de animação da foto/slide (na função slideshow). 

Modo Foto Opções: Ajuste automático, Otimizado ou Completo. 

Display Ajusta contraste, brilho, saturação e matiz.  

Ajuste da hora/data Ajusta data e hora. (Obs. Após o ajuste é necessário selecionar “Salvar Hora” e 
confirmar com a tecla , caso contrário a atualização não ocorre). 

Formato de hora Define o formato de hora: 12-horas ou 24-horas. 

Formatar memória 
interna 

Formata a memória interna do aparelho. 
Esteja ciente que todos os arquivos da memória serão apagados para sempre. 

Configuração inicial 
(Reset) 

Reconfigura o aparelho para as configurações originais de fábrica. 

Sair Retorna ao menu principal.  
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Limpeza da tela LCD 
- Trate a tela com muito cuidado, evitando riscos e quebra. 
- Utilize apenas um pano leve, macio e seco para limpar a tela. 
 
 
 

Guia para solução de problemas 
PROBLEMAS: CAUSAS / SOLUÇÕES: 

O aparelho não liga 1. Verifique se o adaptador de energia está conectado 
corretamente ao aparelho e na tomada. 

Não é possível visualizar 
arquivos do dispositivo USB 
ou cartão de memória. 

1. O formato da foto pode ser incompatível com o aparelho. O 
aparelho é compatível com o formato JPEG(JPG). 
2. O aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB 
e cartões SD/MMC disponíveis no mercado, mas pode haver 
incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou 
especificações. Utilize outro cartão ou dispositivo USB. 

Foto distorcida ou 
embaçada. 
 

1. A resolução da foto pode estar muito baixa. Tente salvar o 
arquivo da foto com uma resolução maior. 
2. Consulte a seção de configurações neste manual para fazer 
os ajustes desejados. 

Lentidão na resposta dos 
comandos do aparelho. 

1. O cartão de memória ou dispositivo USB utilizado pode estar 
muito cheio. Esvazie-o um pouco ou troque-o. 

 
 
 

Especificações técnicas 
Adaptador de energia AC 100-240V   50/60Hz   350mA 

(com chaveamento automático de voltagem) 

Entrada para o adaptador de energia DC 5V/1A 

Formato de foto JPEG (JPG) 

Tela LCD TFT 7” 

Resolução 800x600 Pixels 

Temperatura de operação 0ºC a 40ºC, Umidade: 10-85% 

Memória interna 32 MB 
(Obs. O software do aparelho utiliza parte da memória interna, 

portanto o armazenamento de fotos não utilizará toda a 

memória interna). 

Entrada para cartão de memória  Compatibilidade: SD/MMC (com até 32GB) 

Entrada USB 2.0 (compatibilidade) Compatibilidade: Dispositivos USB (com até 64GB) 

 


