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Instructiuni de siguranta 

Definitia semnelor 

PERICOL- Arata o situatie periculoasa imediata care daca nu este evitata poate produce 
serioase raniri sau chiar decesul. Folosirea acestui semn este obligatorie pentru toate 
situatiile extreme. 

ATENTIE- Arata o situatie potentiala de pericol care daca nu este evitata poate produce 

serioase raniri sau chiar decesul. 

AVERTIZARE- Arata o situatie potentiala de pericol care daca nu este evitata poate produce 

raniri usoare sau deteriorarea produsului. 

ATENTIE: Pentru a reduce riscul focului sau electrocutarii, nu expuneti produsul in 

ploaie sau umezeala. 

ATENTIE: Pentru a preveni riscul electrocutarii nu desfaceti capacul. Apelati la un 

service calificat pentru depanare. 

        

   CITITI INSTRUCTIUNILE INAINTEA UTILIZARII 

ATENTIE—Pentru reducerea riscului de foc si electrocutare:  

 INSTRUCTIUNI. Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de folosire, 
 APA SI UMEZEALA. Nu folositi aparatul expus in ploaie sau umezeala. 
 ACCESORII. Folositi numai accesorii recomandate de producator conform specificatiilor. 
 ASEZARE. Nu asezati produsul pe suporti instabili. Produsul poate cadea provocand 

raniri sau deteriorarea acestuia.  
 VENTILARE.Pozitionarea produsului nu trebuie sa limiteze spatiul de ventilatie. De 

exemplu nu este recomandata utilizarea produsului in canapea , fotoliu sau suprafete 
similare ce pot bloca spatiile de ventilare. De asemenea nu este recomandata 
pozitionarea in casete inchise ce nu permit circulatia aerului. 

 CALDURA. Pozitionati produsul departe de radiatoare/calorifere sau alte generatoare de 
caldura.  

 CABLUL DE ALIMENTARE. Nu calcati pe cablul de alimentare! Nu taiati cablul de 
alimentare! Nu asezati obiecte de mobilier pe cablul de alimentare! 

 NEUTILIZARE. Cand produsul nu este utilizat pentru o perioada indelungata va 
recomandam sa-l deconectati de la priza electrica.  

 EVITAREA DETERIORARII. Pentru protectia produsului va rugam sa-l deconectati de la 
prize electrica cand apar descarcari electrice naturale (fulgere).  

 SUPRAINCARCAREA. Nu supraincarcati prizele, prelungitoarele sau adaptoarele de 
curent electric. Supraincarcarea poate duce la electrocutare sau foc!.  

 OBIECTE SI LICHIDE IN INTERIORUL APARATULUI. Nu introduceti obiecte prin gaurile de ventilare. 
Nu turnati lichide in interiorul aparatului. Aceasta creaza riscul electrocutarii sau focului! 
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 SITUATII CE NECESITA INTERVENTIA SERVICE. Apelati la unitatea service conform 
certificatului de garantie. 

- Adaptorul de retea nu functioneaza, 

- Lichid patruns in interiorul aparatului,  

- Aparatul a fost expus in ploaie,  

- Aparatul nu mai functioneaza normal,  

- Aparatul a fost lovit cu semne vizibile.  

 DEPANARE. Nu incercati sa reparati singuri produsul Apelati numai la un service calificat.  
AVERTIZARE— Pentru a reduce riscul ranirii sau al deteriorarii produsului:  

 CURATAREA. Curatati suprafata exterioara cu exceptia ecranului cu o panza fina usor 
umezita. Curatati ecranul numai cu solutii folosite la curatarea ecranelor de computer 
sau a ecranelor televizoarelor LCD. Aceste substante pot fi gasite in toate magazinele de 
profil.  

Acest simbol indica prezenta instructiunilor de folosire impreuna cu aparatul! 

Acest simbol indica faptul ca in interiorul aparatului sunt tensiuni periculoase ce pot duce la 

electrocutare sau arsuri! 

 

CONDENSUL 

Daca punem apa rece intr-un pahar, exteriorul paharului se va umezi. Acest fenomen se 

numeste condens. Acest fenomen poate aparea si la produsele electronice cand schimbarea 

de temperatura de la rece la cald se face brusc. Pentru a evita defectiunile ce pot aparea din 

cauza condensului, va rugam nu conectati produsul la sursa de energie electrica pana cand 

temperatura produsului nu ajunge la aceeasi temperatura cu mediul ambiant (de regula 3H). 
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Capitolul 1: Informaţii despre aparat 
 

1.1 Caracteristici 

- Mufe  USB 2.0: una pentru flash disc/cameră digitală(1) şi una pentru gestionarea fişierelor de 

pe PC, suportă „hot pull and plug” 

- Carduri suportate: SD/MMC/MS/xD 

- Butoane de control sau telecomandă 

- Ceas şi calendar incorporate 

- Alarmă incorporată 

- Boxe incorporate şi mufă pentru conectare căşti 

- AutoPlay pentru imagine, suportă multe efecte speciale 

- AutoPlay pentru muzică, suportă multe moduri de afişare 

- AutoPlay pentru filme, suportă multe formate 

- Căutare fişiere 

- Limbi: germană/engleză 

- Compatibilitate USB: Windows 2000/XP/Vista sau versiuni mai recente, Mac OS X sau 

versiuni mai recente, Linux 

 

 

1.2 Specificaţii tehnice 

 

Sursa de alimentare Intrare DC 12V, pozitiv către interior şi negativ către exterior 

Memorie internă Opţional 

Card de memorie SD/MMC/MS 

Sistem fişiere FAT/FAT12/FAT16/FAT32 

Imagine  Format fişier *.jpg, *.jpeg 

Format codare JPEG 

Muzică Format fişier *.mp3 

Format codare MP3 

Video Format fişier *.avi, *.mpg, *.mpeg 

Format codare video MPEG1, MPEG2, MPEG4, MJPEG 

Format codare audio MP3, MPEG, LPCM 
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1.3 Probleme în funcţionare 

  

Problemă Cauză posibilă Rezolvare 

Lipsă imagine. Cablul de alimentare nu este 
conectat corect.  

Verificaţi modul de conectare al 
cablului de alimentare. 

Imaginea este distorsionată.  Fişierul nu este corect.  Verificaţi dacă fişierul este 
corect.  

Fotografiile sau filmele nu sunt 
redate.  

Mod de redare incorect.  Verificaţi modul de redare.  

 

1.4 Interfaţă 

 

 
1. Conector alimentare: Pentru conectarea cablului de alimentare 

2. Ieşire audio: Pentru conectarea căştilor 

3. Mufă card 3 în 1: SD/MMC/MS 

4. Host: Pentru conectarea unui flash disc USB.  

5. Slave: Pentru conectare la portul USB al PC(2) 

 

1.5 Accesorii 

 Manual de utilizare 

 Telecomandă 

 Cablu adaptor 

 Mini USB (pentru PC) 

 

1.6 Condiţii de temperatură şi umiditate 

 Temperatura de funcţionare: 00 – 350 (Celsius) 

 Umiditate: 20% - 80% 

 

Observaţie:  

(1) Camera digitală trebuie să suporte clasa MS (Mass storage) 

(2) USB Slave şi USB Host nu pot fi utilizate simultan. 

 

*Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.  
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Capitolul 2: Telecomanda şi butoanele de control 
 

2.1 Telecomanda 

 

 
 

Tastă Funcţie 

PORNIT/OPRIT 
MUTE 
PHOTO/MUSIC 
MUSIC 
PHOTO 
MOVIE 
CALENDAR 
OSD 
OK 

 
 
 
 

PAUSE 
EXIT 
16:9/4:3 
VOL+ 
VOL- 
ZOOM 

 
 

 

Pornire, oprire, standby 
Anulare sonor 
Redare muzică şi fotografii 
Redare muzică 
Redare fotografii 
Redare film 
Afişare calendar 
Afişarea meniului pe ecran 
OK 
Sus 
Jos 
Stânga(2) 

Dreapta(3) 

Redare/Pauză 
Ieşire şi revenire(1) 

Modificare mod afişare 
Volum + 
Volum – 
Mărire imagine 
Anterior 
 

Următor 

 

 

2.2 Butoane de control 

 

Buton Funcţie Buton Funcţie 

dreapta 
stânga 
sus 

dreapta(3) 

stânga(2) 

sus 

jos 
mod 
ieşire 

jos 
OK 
ieşire şi revenire(1) 

 

Observaţie:  

(1) Ieşire din directorul actual şi revenire la directorul rădăcină.  

(2) În modul director, revenire la directorul rădăcină.  

(3) În modul director, alegeţi fişierul pe care doriţi să îl utilizaţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vogue LED 1030 IPS 

Capitolul 3: Modul de utilizare 
 

3.1 Meniul principal 

 
3.1 Meniul principal 

 

Utilizare:  

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege meniul, apăsaţi „OK/MODE” pentru accesarea 

meniului.  

 

 

3.2 Alegerea funcţiilor 

 

 
3.2 Alegerea funcţiilor 

 

Utilizare:  

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege funcţia, apăsaţi „OK/MODE” pentru accesarea funcţiei.  
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3.3 Redarea fotografiilor 

 

 
3.3 Redare fotografie – Bară cu informaţii 

 

Utilizare:  

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege „ ” din meniul funcţie, apăsaţi „OK/MODE” 

pentru alegerea fotografiei care doriţi să fie redată.  

 În timpul redării fotografiei, apăsaţi butonul „OSD” pentru a accesa bara cu informaţii, aşa 

cum se poate observa în figura 3.3 şi apoi apăsaţi „ ” pentru a alege un element. Apăsaţi 

„ENTER” pentru funcţionare. OBSERVAŢIE: Bara cu informaţii va dispare într-un interval de 5 

secunde, dacă nu este efectuată nicio acţiune.  

 Funcţiile de pe bara cu informaţii, de la stânga la dreapta:  

 Imagine anterioară  Redare/Pauză  Imagine următoare 

 Stop  Rotire imagine  Mărire imagine 
 

 Când se opreşte redarea fotografiei, puteţi să selectaţi imaginile din ecranul în care sunt 

afişate în modul grupat.  

 Dacă doriţi să rotiţi imaginea, aceasta se va roti la 90 de grade, în sensul acelor de ceasornic 

 Când măriţi imaginea şi bara cu informaţii dispare, imaginea va putea fi deplasată cu ajutorul 

tastelor „ ”. 

 În modul de afişare grupat: sunt afişate 15 fotografii (5x3) 
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3.4 Utilizarea fişierelor 

 
3.4.1 Listă fişiere 

 

Utilizare:  

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege „ ” din meniul funcţie, apăsaţi „OK/MODE” 

pentru accesarea listei de fotografii şi alegeţi fişierul pe care doriţi să îl utilizaţi, aşa cum se 

observă în imaginea 3.4.1. 

 Apăsaţi  tastele  „ ” pentru a alege fişierul. Dacă apăsaţi tasta „ ”, în partea dreaptă 

apare simbolul „ ”,aşa cum se observă în imaginea 3.4.1. 

 Apăsaţi tasta „OSD” pentru a alege funcţiile de utilizare a fişierului (COPY/DELETE), vezi 

imaginea 3.4.2. 

 
3.4.2 Gestionarea fişierelor 

 Apăsaţi „ ” pentru a alege funcţia dorită şi apăsaţi „OK” pentru accesare.  

 Lipiţi interfaţa, aşa cum se observă în imaginea 3.4.3. Apăsaţi „ ” pentru a alege driver-

ul, apoi apăsaţi „ ” pentru a alege directorul. Apăsaţi „OK”pentru a copia fişierul.  

 

 

 

 
3.4.3 Copiere fişier 
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3.5 Setare 

 

Utilizare 

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege „Setup” din meniul principal, apăsaţi „OK” pentru 

accesarea interfeţei de setare.  

 Apăsaţi „ ” pentru a alege elementul pe care doriţi să îl setaţi.  

 Apăsaţi „ ” pentru a deschide meniul corespunzător.  

 

3.5.1 Limbă: germană, engleză 

3.5.2 Durată slideshow: 3 secunde, 5 secunde, ..., 1 oră 

3.5.3 Efect de tranziţie: aleator, secvenţial, etc.  

3.5.4 Mod repetare melodie: repetare tot, anulare repetare, repetare o dată 

3.5.5 Mod repetare film: repetare tot, anulare repetare, repetare o dată 

3.5.6 Mod afişare: Corp, Stretch, Cinema 

3.5.7 Redare automată: dezactivare, fotografie, film 

3.5.8 Timp: setarea datei şi a timpului pentru sistem 

3.5.9 Alarmă: setare timp, ton şi mod 

3.5.10 Implicit:  revenire la setările din fabricaţie 

 

 

3.6 Calendar 

 

Funcţie: 

 

1. Afişarea calendarului pe luni 

2. Ceas (12H/24H) 

3. Alarmă 

 

Utilizare:  

 

 Apăsaţi tastele  „ ” pentru a alege „CALENDAR” din meniul principal, apăsaţi „OK” 

pentru accesarea interfeţei.  

 

 

Ramă foto digitală 

Toate drepturile rezervate. Reproducerea, copierea, utilizarea, modificarea, împrumutarea, 

închirierea, prezentarea în public, transmisia sau difuzarea totală sau parţială este  interzisă, fără 

aprobare anterioară în scris.  

 

P/N: 74-24005-100 
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Specificatii 

Ecran 

Dimensiune 9,7" 

Format 4/3  

Rezoluţie 1024x768 pixeli 

Iluminare Tehnologie LED 

Tip LCD TFT Digital 

Fişiere 
suportate 

Imagine 
Format JPG, Jpeg (baseline) 

Rezoluţie max. (H9000 px sau V9000 px) ≤ 
30.000.000 px 

Audio 
Format MP3 

Bitrate 44,1KHz,  32 - 320Kbps 
CBR 32 - 192Kbps VBR 

Video 

MPEG2 .mpg Rezoluţie 720x576pixeli,  Bitrate 8500Kbps 

MJPEG .avi Rezoluţie 320x240pixeli 

MPEG4 
(ASP) 

.avi 

Divx 

Rezoluţie 
max. 720x576pixeli 

Bitrate max. 5 Mbps 

Codec 4/5/5.11/6 

Xvid 
Rezoluţie 

max. 720x576pixeli 

Bitrate max. 5 Mbps 

.mov Rezoluţie max. 640x480pixeli 

Alte 
funcţii 

Ceas  

Calendar 

Alarmă 

Multi-tasking Redare audio în timpul derulării imaginilor 

Memorii 
suportate 

Card MMC, SD, SDHC până la 16GB 

USB până la 8GB 

Sistem FAT, FAT32 

Specificaţii 

Mod de operare Control manual al butoanelor 

Alimentare DC 9V , 1,5A Consum  ≤ 8,5W 

Adaptor Intrare 
100-240V AC, 

50/60Hz Ieşire DC 9V, 1,5A 

Dimensiuni unitate 240x195x11 mm 

Dimensiuni pachet 325*205*60 mm 

Greutate unitate Aprox. 640g 

Greutate pachet Aprox. 1150g 
Temperatura de 

operare 0℃～40℃ 

Temperatura de 
stocare  -20℃～60℃   

Conţinut 
pachet 

O unitate Vogue LED 1030 IPS 
Un adaptor reţea 

Telecomanda + baterie 

Un manual de utilizare în limba română 

Un certificat de garanţie pentru 24 de luni 
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RECICLARE 
 

 

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectiva pentru deseuri electrice 
si electronice.  Acest simbol  

indica faptul ca produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectiva a deseurilor, in 
acord cu directiva  

EU 2002/96/CE, astfel incat sa poata fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra 
mediului. Atentie!  

Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul si sanatatea oamenilor, deoarece pot 
contine substante periculoase. 
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