
RAMKA CYFROWA LCD 7’’
MODEL: M17A / M17B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Cyfrowa ramka na zdjęcia z czytelnym ekranem LCD o przekątnej 7 cali! Niezwykle cienka (o grubości tylko 
9 mm), wyposażona w porty USB oraz czytnik kart SD. To doskonały pomysł na prezent dla osób 
najbliższych :)

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Elegancka cyfrowa ramka na zdjęcia SUPER SLIM może stanowić subtelny, dyskretny akcent w 

każdym salonie i biurze czy sypialni. Nowoczesny wygląd idzie w parze z bogatym zestawem 
funkcji, dzięki którym przeglądanie fotografii może sprawiać jeszcze więcej przyjemności. 

• Duży, 7-calowy ekran ramki. Wyświetlany na nim obraz wygląda jak zdjęcie i cechuje się świetnym
kontrastem, szczegółowością i wiernością barw. 

• Ramka ma funkcje pokaz slajdów z możliwością odtwarzania losowego, sekwencyjnego oraz 
wyborem efektów przejść pomiędzy wyświetlanymi zdjęciami. 

• Oglądanie zdjęć lub filmu można rozpocząć natychmiast po przełożeniu karty pamięci z aparatu do
ramki. Możesz również za pomocą ramki słuchać utwory muzyczne - twoje MP3 odtwarzane są 
prosto z karty pamięci. 

• Możliwość włączania i wyłączania ramki o określonej porze. 
• Prostota i elegancja cechują nie tylko wygląd ramki, ale i jej sposób obsługi. Ustawienia można 

zmieniać albo za pomocą przycisków lub też pilota. 
• Ramka może nam służyć jako zegarek, kalendarz i budzik, czytnik kart, odtwarzacz muzyki, 

odtwarzacz filmów, ebook reader (txt). 

Obsługiwane media i formaty:

• Zdjęcia: JPG, GIF 
• Filmy: AVI, MP4, FLV, MOV, MPG, M4V 
• Muzyka: MP3, WMA, WAV, OGG, ACC, FLAC 
• Pliki tekstowe: TXT 
• Karty Flash: SD / MMC / MC 
• Interfejs w wielu językach: m. in. PL i ENG 

Specyfikacja:

• Przekątna ekranu LCD: 7" TFT (262 tysięcy kolorów) 
• Jasność: 200 cd/m2 
• Proporcje ekranu: 16:9 
• Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
• Wbudowana pamięć: brak 
• Czytnik kart SD/MMC/MS 
• Wejście USB 2.0 typu A 
• Wbudowany głośnik 
• Możliwość włączania i wyłączania ramki o ustawionej porze. 
• Możliwość odtwarzania filmów, muzyki i zdjęć w wielu formatach! 
• Formaty obrazu: autodopasowanie do ekranu, przycięcie, pełny 
• Regulacja: jasności oraz podświetlenia 
• Wbudowany zegar, alarm i kalendarz 
• Pilot IR który pozwala na ustawienie wszystkich funkcji dostępnych dla tej ramki 
• Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 100V-240V 
• Grubość ramki - tylko 9 mm! 
• Możliwość zmiany języka OSD - w tym język POLSKI 
• Wymiary ramki: 20 cm x 13 cm x 0,9 cm 
• Kolor: BIAŁY / CZARNY 

2. Obsługa

1. Urządzenie posiada z tyłu obudowy przyciski funkcyjne:  

START/PAUZA (ŚRODEK): zatwierdzenie zmian / sterowanie odtwarzaniem
W LEWO: zmiana ustawień, poprzedni plik
W PRAWO: zmiana ustawień, następny plik
W DÓŁ: przechodzenie w dół w menu 
W GÓRĘ: przechodzenie w górę w menu 
DOMEK: przejście do menu głównego
COFNIJ (STRZAŁKA): powrót do poprzedniego ekranu
(sterować urządzeniem możesz również dołączonym pilotem IR)

2. Opis funkcji MENU głównego:  

MAIN MENU (menu główne)
Film / Video – odtwarzacz wideo
Zdjęcia / Photo – przeglądarka zdjęć
Muzyka / Music – odtwarzacz MP3
Przeglądarka / Browser – przeglądarka plików (w tym odczyt .txt)
Kalendarz / Calendar – wyświetlanie kalendarza
Settings – ustawienia (opisane w pkt. 3)



3. Ustawienia (GŁÓWNE):  

Wybór kolejnego ustawień – przyciski LEWO / PRAWO
Zmiana ustawianej funkcji – przycisk DÓŁ
Powrót wstecz – przycisk COFNIJ (strzałka)
Zatwierdzanie wybranych ustawień (np. data i czas): START/ŚRODEK

Język: zmiana języka (w tym polski i angielski)
Szybkość klatek (np. czas przejścia między zdjęciami w trybie Photo – interwał wybieramy 
LEWO-PRAWO): 5s / 10s / 15s / 1min / 15min / 30min
Powtórz (sposób odtwarzania): losowo / powtórz jeden / powtórz wszystko / pow. wyłączone
Automatyczne odtwarzanie: zdjęcia / muzyka / film / muzyka + zdjęcia / użytkownik (własne)
(jest to ustawienie od którego zależy sposób zachowania ramki po włożeniu zewnętrznego 
nośnika – np. wybierając ustawienie muzyka – po wpięciu pendrive’a ramka automatycznie 
przejdzie do odtwarzacza MP3 i zacznie odgrywać zapisane na nośniku pliki)
Automatyczne kopiowanie: wł / wył
Zresetuj ustawienia (UWAGA: przywraca do ustawień fabrycznych)
Odtwarzanie breakpoint: (jeżeli TAK – po uruchomieniu odtwarzacza video ramka zapamiętuje 
automatycznie wraca do wcześniej zapauzowanego momentu filmu) – jeżeli NIE – tryb domyślny
Jasność: od 1 (brak podświetlenia) do 15 (najmocniej)
Czujnik ruchu: wyłączono / 30 sekund / 1 min / 3 min / 4 min / 5 min
Ustawienia budzika: czas, częstotliwość, wybór dźwięku i głośności, długość, funkcja drzemki
Data: lewo-prawo (rok – miesiąc - godzina) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)
Tryb: format czasu (12 / 24h)
Czas: lewo-prawo (godzina – minuta + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)
Automatycznie włączanie: określenie jego daty (godzina i minuta)
Automatycznie wyłączanie: określenie jego daty (godzina i minuta)

* Video Setup (ustawienia filmów):

Wybierz żądany filmik z listy plików wciskając GÓRA-DÓŁ i klikając przycisk START/ŚRODEK
Aby zapauzować odtwarzany filmik wciśnij krótko przycisk START/ŚRODEK
Aby zmienić głośność (od 0 do 30) kolejno wciskaj przyciski LEWO-PRAWO
Aby zmienić film w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk GÓRA-DÓŁ
Aby wyjść z odtwarzanego video wciśnij przycisk COFNIJ/STRZAŁKA
Wciśnięcie przycisku FAST-FORWARD albo FAST-BACKWARD na pilocie IR umożliwia szybkie
przewijanie odtwarzanego filmu do tyłu bądź do przodu
Powrót do ostatnio zapauzowanego momentu po wyjściu z odtwarzacza video jest możliwe, gdy 
opcja Odtwarzanie breakpoint w menu głównym jest ustawiona TAK

* Photo Setup (ustawienia przeglądarki zdjęć):

Po ustawieniu czasu przejścia między zdjęciami w ustawieniach głównych, przejdź do trybu 
Photo w menu głównym.
Wybierz żądane zdjęcie z listy plików wciskając GÓRA-DÓŁ i klikając przycisk START/ŚRODEK
Po uruchomieniu zdjęcia będą one automatycznie przełączać się w wybranym wcześniej 
interwale (np. 10 sekund) oraz z losowym efektem przejścia (inne co każde zdjęcia)

Wciśnięcie przycisku START/ŚRODEK podczas pokazu slajdów umożliwia przejście do 
wygodnego MENU zmiany slajdu (1/X – prawy górny róg) – GÓRA-DÓŁ = zmiana slajdu
Kolejne wciśnięcie przycisku START/ŚRODEK wyświetla szczegółowe informacje o aktualnie 
wyświetlanym obrazie (rozmiar, rozdzielczość, format pliku oraz jego lokalizację)

Ustawienia zaawansowane przeglądarki zdjęć:

Aby przejść do ustawień zaawansowanych   przytrzymaj   i puść przycisk   COFNIJ/STRZAŁKA   w   
trakcie pokazu slajdów / zdjęć

Przechodzenie do kolejnych opcji menu zaawansowanego i zatwierdzanie kolejnych ustawień – 
poprzez kliknięcie przycisku   PRAWO  

1. Obróć: wciskaj kolejno przycisk START/ŚRODEK aby obracać obraz o kolejne 90 stopni
2. Muzyka w tle: umożliwia odtwarzanie muzyki z umieszczonego nośnika (karty SD / 
pendrive’a) podczas pokazu slajdów – wybór ustawienia (włączono / wyłączono) GÓRA/DÓŁ + 
zatwierdzenie przyciskiem START/ŚRODEK
3. Prezentacja (umożliwia zmianę sposobu przejścia kolejnych slajdów): domyślnie / żaluzja 
poziomo / żaluzja pionowo / przesuń w górę / przesuń w dół / przesuń w lewo / przesuń w 
prawo / rozciągnij w górę / rozciągnij w dół / rozciągnij w lewo / rozciągnij w prawo / mozaika / 
zmniejszenie / powiększenie / losowo (ustawienie domyślne!)
4. Odstęp (szybkość przesuwania się obrazów w ramach wybranego stylu prezentacji): szybko /
środek / powoli
5. Skala (sposób wyświetlania obrazu): automatyczny / oryginalny / przycinanie obrazu / 
rozciąganie obrazu

* Music Setup (ustawienia muzyki):

Wybierz żądany plik audio z listy plików wciskając GÓRA-DÓŁ i klikając przycisk 
START/ŚRODEK aby rozpocząć odtwarzanie
Aby zapauzować odtwarzany utwór wciśnij krótko przycisk START/ŚRODEK
Aby zmienić głośność (od 0 do 30) kolejno wciskaj przyciski LEWO-PRAWO
Aby zmienić utwór w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk GÓRA-DÓŁ
Aby wyjść z odtwarzanego utworu wciśnij przycisk COFNIJ/STRZAŁKA
Wciśnięcie przycisku FAST-FORWARD albo FAST-BACKWARD na pilocie IR umożliwia szybkie
przewijanie odtwarzanego utworu do tyłu bądź do przodu
Zmiana trybu odtwarzania utworów jest możliwa w ustawieniach menu głównego POWTÓRZ: 
losowo / powtórz jeden (ciągle odgrywa wybrany utwór)/ powtórz wszystko / powtarzanie 
wyłączone

* Browser (przeglądarka):

Wybierz żądany folder/plik z listy plików wciskając GÓRA-DÓŁ i klikając przycisk 
START/ŚRODEK aby uruchomić plik
Aby wyjść z pliku w którym aktualnie się znajdujemy i przejść o katalog niżej – należy wcisnąć 
przycisk COFNIJ/STRZAŁKA
Urządzenie umożliwia usuwanie plików znajdujących się na zewnętrznym nośniku! W tym celu 
należy wybrać pożądany plik wciskając GÓRA-DÓŁ. Następnie na pilocie IR należy długo 
przytrzymać przycisk EXIT na podświetlonym pliku. Wyświetli się okno dialogowe w którym 
możemy zatwierdzić usunięcie klikając TAK bądź odrzucić kilkając NO
Do pozostałego poruszania się – stosować sposób z odtwarzaczy plików multimedialnych (jw.)

UWAGA: Urządzenie umożliwia odczyt plików tekstowych jedynie w formacie TXT!



* Calendar (Kalendarz):

Po uruchomieniu kalendarza z poziomu menu głównego ukaże się nam widok domyślny zegarka
oraz bieżącej daty.
Aby zmienić widok kalendarza (4 rodzaje) należy wcisnąć przycisk START/ŚRODEK
Aby przejść do ustawień zaawansowanych   przytrzymaj   i puść przycisk   COFNIJ/STRZAŁKA.  

Ustawienia zaawansowane umożliwiają zmianę kolejno (zmiana ustawienia klawiszami GÓRA-
DÓŁ)

Data: lewo-prawo (rok – miesiąc - godzina) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)
Tryb: umożliwia zmianę formatu na 12 lub 24h
Czas: lewo-prawo (godzina – minuta) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)

* Date&Time (ustawienia daty, godziny, budzika):

Upewnij się, że alarm jest włączony (status alarmu = TAK)
Kolejne ustawienia umożliwiają wybór czasu, dźwięku, częstotliwości, głośności czy funkcji 
drzemki zgodnie z opisem w punkcie Ustawienia GŁÓWNE

4. Przygotowanie do pracy:

Po rozpakowaniu ramki włóż do slotu USB pendrive z danymi lub obok kartę SD z danymi. 
Podłącz ramkę do zasilania sieciowego korzystając z załączonego w zestawie zasilacza! Ramka
uruchomi się automatycznie. Sterować ramką za pomocą przycisków na jej tylnej ściance lub za 
pomocą pilota (po zdjęciu z niego folii zabezpieczającej).

UWAGA: Pendrive lub karta SD musi być sformatowania w systemie FAT32!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Wszelkie nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem, nieumiejętnie
przeprowadzana aktualizacja oprogramowania, uszkodzenia mechaniczne (w tym
zbicie ekranu) nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

• Chroń ramkę przed kurzem, zapyleniem, wilgocią, wysokimi i bardzo niskimi
temperaturami, silnymi wstrząsami, upadkiem itp. Urządzenie  jest przystosowane do
użytkowania w różnych temperaturach (od 0 do 40 stopni Celsjusza) i w środowiskach
o różnej wilgotności powietrza. Prosimy chronić ramkę przed bezpośrednim
nasłonecznieniem, zanurzeniem w wodzie, działaniem silnego zapylenia.
Uderzenie, czy wgniecenie obudowy, może spowodować poważne i nieodwracalne

• uszkodzenie urządzenia, które nie podlega gwarancji.
Nie odłączaj  ramki od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy
przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz ramki.

• Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie
na różnych nośnikach. Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek danych spowodowanych nieprawidłowym działaniem ramki czy
jej uszkodzeniem.

• Ramka multimedialna może być używana jedynie do odtwarzania utworów, do
których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela
takich praw zgodę na korzystanie z utworów. Użytkownik, który łamie prawa
autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., http://www.aptel.pl

Deklaracja zgodności dostępna pod adresem http://www.aptel.pl
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