
 

E-Boda Amazing Moments LED 830                                          www.e-boda.ro  

 

 

Amazing Moments 

LED 830 

 

Manual de utilizare 

 

 



 

E-Boda Amazing Moments LED 830                                          www.e-boda.ro  

Introducere 

În primul rând, vă mulţumim foarte mult pentru că aţi cumpărat acest produs de la E-Boda! 

Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a încerca să utilizaţi produsul. 

Această companie va continua să ofere noi funcţii pentru dezvoltarea produsului, iar dvs. nu veţi suporta 

cheltuieli suplimentare în cazul în care există schimbări în ceea ce priveşte performanţele şi funcţiile 

produsului. În cazul în care configuraţia actuală şi metodele de aplicare nu sunt identice cu cele 

specificate în acest manual, consultaţi cele mai recente informaţii despre produs, accesând site-ul nostru 

web. 

Conţinutul pachetului de vânzare 

ramă foto digitală 

adaptor c.a. 

manual de utilizare 

Măsuri importante de precauţie 

Respectaţi întotdeauna aceste măsuri de precauţie de bază când utilizaţi rama foto digitală. Astfel veţi 

reduce riscul de producere a incendiilor, electrocutărilor şi rănirilor personale. 

Avertisment: Pentru a reduce riscul de producere a incendiilor şi electrocutărilor, nu expuneţi acest 

produs la ploaie sau apă. Nu îndepărtaţi carcasa, pentru a preveni riscul de electrocutare. În interiorul 

ramei nu există nicio piesă care să poată fi reparată de utilizator. Deschiderea ramei va duce la anularea 

garanţiei.  

Înainte de a efectua lucrări de întreţinere, deconectaţi rama foto digitală de la sursa de curent. Evitaţi 

aşezarea ramei foto digitale în zone expuse direct la lumina solară sau în apropierea surselor de căldură. 

Protejaţi cablul de alimentare. Aşezaţi cablurile de alimentare astfel încât să nu fie susceptibile la 

accidente ca urmare a călcării pe ele sau a strivirii prin aşezarea de obiecte pe ele. Acordaţi o atenţie 

sporită punctului în care cablul de alimentare este ataşat la rama foto digitală. Utilizaţi numai adaptorul 

c.a. inclus împreună cu rama foto digitală. Utilizarea oricărui alt adaptor pentru alimentare va duce la 

anularea garanţiei. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză când unitatea nu se încarcă. 

Curăţarea ramei foto digitală 

Curăţaţi suprafaţa exterioară a produsului (cu excepţia ecranului) cu o cârpă moale, înmuiată în apă. 

Curăţarea afişajului 

Aveţi grijă când curăţaţi ecranul. Acesta este fabricat din sticlă şi poate fi zgâriat sau spart. Pentru a 

curăţa urmele de degete sau praful de pe ecran, se recomandă utilizarea unei cârpe moi, neabrazive, 

cum sunt şerveţelele destinate curăţării obiectivelor camerelor de fotografiat. Dacă folosiţi o trusă de 

curăţare disponibilă în comerţ, nu aplicaţi lichidul de curăţare direct pe ecran. Curăţaţi ecranul cu o cârpă 

îmbibată în lichidul respectiv. 
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Ilustraţii ale butoanelor 

 

1) Pornire/Oprire 

a: Conectaţi unitatea la adaptorul de alimentare pentru a o porni; 

b: Ţineţi apăsat pe  pentru a porni unitatea;  

c: Ţineţi apăsat pe  pentru a opri unitatea. 

 

Apăsaţi pe  în orice moment pentru a reveni la meniul 

principal; apăsaţi pe  în meniul principal pentru a intra în modul 

de afişare a ceasului. 

 

2-3-4-5) Butoane pentru navigare 

Apăsaţi pe   pentru a comuta între funcţiile din meniuri sau pentru a trece de la o 

fotografie la alta. 

 

6) Redare/Enter/OK 

Apăsaţi pe  pentru a porni redarea diapozitivelor, pentru a vizualiza o fotografie sau pentru a 

intra în meniu. 

 

7) Revenire 

Pentru a merge la meniul anterior, 

apăsaţi pe . 

 

 

 

 

Conexiuni 

1. Slot pentru card de memorie 

 

2. Adaptor c.c. 

 

3. Baterie de tip CR-2032 

 

Imagine 

În meniul principal, selectaţi  pentru fotografiile aflate în memoria internă sau selectaţi  pentru 

fotografiile aflate pe cardul de memorie. Apăsaţi pe  pentru a afişa o imagine, apăsaţi pe 

 pentru a regla luminozitatea, apăsaţi pe  pentru a efectua o selecţie, apăsaţi pe 

 pentru a întrerupe redarea diapozitivelor şi apăsaţi lung pe  pentru a apela opţiunea 

de configurare. 

   *1) Mod vizualizare: Pe verticală/Mod peisaj 

   2) Calendar şi ceas: activat/dezactivat 

   3) Secvenţă redare: În ordine/Aleatoriu 

   4) Redare diapozitive: Aleatoriu, Cruce, Dispersie mediană, De la stânga la dreapta, De sus în jos. 
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   5) Interval: timp schimbare diapozitiv: 20 secunde, 1 minut, 30 minute, 1 oră, 1 zi. 

   6) Scală: comutaţi între „Original” şi „Automat” 

   7) Rotire: rotire cu 0°/ 90°/ 180°/ 270°  

   8) Transfocare: mărire de la 1 la 5 ori, apăsaţi pe butonul de navigare pentru a schimba poziţia de 

vizualizare a imaginii.  

 

Notă: În modul Calendar şi ceas, funcţiile de rotire şi transfocare nu sunt disponibile. 

 

Apăsaţi pe  pentru a accesa interfaţa de afişare a miniaturilor. Apăsând iar pe  va duce la 

afişarea meniului principal. 

Încărcarea imaginilor preferate  în memoria internă: 

 

Puteţi încărca imagini în memoria internă a dispozitivului, pentru a le putea vizualiza fără a avea introdus 

un card de memorie, prin intermediul funcţiei de imagini favorite .  

 

1. Pentru a încărca imagini, creaţi un folder denumit USER1 pe cardul de memorie. Copiaţi imaginile în 

folder, acordându-le următoarele nume: P0000, P0001, P0002, P0003… Detaliile imaginilor pot include: 

Rezoluţie de 800x600, extensie JPG. Dimensiunea maximă a imaginilor este de 1 MB. 

 

2. Introduceţi cardul de memorie în rama foto digitală. Accesaţi meniul de setări şi selectaţi opţiunea 

Default settings (Setări implicite) (consultaţi pagina următoare). Porniţi funcţia Default settings (Setări 

implicite). Când dispozitivul reporneşte, acesta va copia imaginile din cardul de memorie în memoria 

internă. Dacă dispozitivul porneşte, scoateţi cardul de memorie şi ştergeţi folderul USER1. 

 

Pentru a şterge imagini şi/sau etichete* din memoria internă, creaţi un folder USER1 gol şi parcurgeţi 

pasul 2. 

 

Funcţiile de copiere şi ştergere 

 

Selectaţi  din meniul principal. Apăsaţi pe  în interfaţa de afişare a miniaturilor, selectaţi 

imaginea dorită şi ţineţi apăsat pe butonul  pentru a apela fereastra „Copy” (Copiere) sau 

„Delete” (Ştergere). (Imaginea copiată ar trebui să aibă o dimensiune mai mică de 300 K). Funcţia de 

ştergere funcţionează la fel ca funcţia de copiere şi este valabilă numai când suportul de stocare nu este 

conectat. Sunt acceptate doar funcţiile de import al fişierelor din suportul de stocare în memorie şi de 

ştergere a fişierelor din memorie. 

 

Calendar 

În meniul principal, selectaţi . Intraţi în meniul calendarului apăsând pe , apăsaţi pe 

 pentru a regla luminozitatea, pe  pentru a schimba luna, ţineţi apăsat pe  

pentru a selecta anul şi apăsaţi pe  pentru a configura calendarul: 

  1) Format oră: 24 de ore sau 12 ore 

  2) Oră: apăsaţi pe  mai întâi, după care apăsaţi pe  pentru a regla ora 

  3) Calibrare: calibrare cu un anumit număr de secunde 
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  4) Dată: apăsaţi pe  mai întâi, după care apăsaţi pe  pentru a regla data 

  5) Format dată: Ordine cronologică pentru dată, lună şi an 

  6) Ziua cu care începe săptămâna: selectaţi între Luni şi Duminică 

  7) Fundal: Fotografie/Fundal negru pentru afişarea calendarului 

8) Temporizator: apăsaţi pe  mai întâi, după care apăsaţi pe  pentru a regla ora 

 

Setări 

În meniul principal, selectaţi  şi apăsaţi pe  pentru a intra în meniul de configurare pentru 

Fotografii, Ceas şi Calendar şi Comun. Pentru detalii referitoare la configurarea pentru Fotografii şi Ceas 

şi Calendar, consultaţi secţiunea de prezentare a funcţiilor, de mai sus. 

Comun 

  1) Limbă: apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta. 

  2) Culoare temă: apăsaţi pe  sau pe  pentru a schimba. 

  3) Luminozitate automată: Activat/Dezactivat, apăsaţi pe  sau pe  pentru a 

schimba. 

  4) Mod nocturn: Activat/Dezactivat, apăsaţi pe  sau pe  pentru a schimba. 

  5) Setări implicite din fabrică: pentru a reveni la setările din fabrică, apăsaţi pe . 

  6) Informaţii produs: Apăsaţi pe  pentru a consulta informaţiile despre produs 

 

 

Depanare 

 

Probleme Soluţii 

Nu se poate porni unitatea, chiar 

dacă aceasta este conectată la 

un încărcător. 

1. Verificaţi dacă adaptorul de alimentare este conectat corect. 

2. Reporniţi unitatea. 

3. Contactaţi reprezentantul dvs. pentru a primi asistenţă dacă 

unitatea continuă să nu poată fi pornită.  

Ecranul nu răspunde Verificaţi dacă iluminarea de fond este activată.  

Sistemul este întrerupt, iar 

unitatea nu poate fi oprită. 

Deconectaţi unitatea şi reconectaţi-o. 

Nu pot fi redate fotografii  Sunt acceptate numai fotografiile în format JPEG şi JPG, precum şi 

cele cu cod de bază.  

Nu se poate citi cardul SD Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul. 

Verificaţi capacitatea maximă a cardului, care trebuie să fie mai mică 

de 32 GB. 

Unitatea revine automat la 

meniul principal în timpul redării  

Reporniţi redarea 

(Notă: dispozitivul are o funcţie de protecţie, care poate fi activată în 

mod automat în urma unui impact violent sau în cazul în care există 

interferenţe externe.) 
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Marcajul CE  este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele 

introduse pe piaţă în Spaţiul Economic European. Marcajul CE pe un 

produs garantează că produsul este conform cu cerinţele esenţiale ale 

directivelor CE aplicabile. 

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru 

deşeuri electrice şi electronice.  Acest simbol indică faptul că produsul 

trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în acord 

cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau 

dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.  

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi sănătatea 

oamenilor, deoarece pot conţine substanţe periculoase. 

 

BATERIILE: 

Atentie!  

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate centrelor de 

reciclare. 

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. 

Nu montaţi bateriile în direcţia greşită. 

Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ deschideţi sau scurt-circuitaţi bateriile. 

Nu lasaţi bateriile consumate în produs. 

Daca nu folosiţi produsul mai mult timp, scoateţi bateriile. Schimbaţi bateriile când 

ceasul nu mai funcţionează corespunzător. 

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curăţaţi lichidul şi înlocuiţi 

bateriile. 

Bateriile conţinute în pachet nu conţin metale grele. 

 

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această 

directivă este un regulament care a fost implementată în data 

de 01 Iulie 2006 şi se referă la restricţionarea comercializării de 

produse şi echipamente electrice şi electronice ce conţin substanţe periculoase cum 

ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil 

polibromuratiat (PBDE). 
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