MANUAL DO USUARIO
Porta retrato Digital Logic LS 707

Obrigado por escolher o Porta Retrato Digital Logic por favor leia este manual do usuário
antes de utilizar seu Porta Retrato, e desfrute das imagens e das funções
proporcionadas por este produto

Funções






Slide Show
Relógio Digital
Calendario
Efeito de transição entre as fotos
Ajuste do brilho

Tecnologia





Tela de LCD TFT 7 polegadas com resolução de 480x234;
Formato de arquivo suportado: JPEG;
Suporta cartões SD/MMC até 8GB
Entrada USB suportando Pen Drivers até 32GB

1. Unidade de instruções dos botões:

MENU
Chave
Liga/Desliga

Tocar ou
pausar

Mover o cursor para
esquerda ou girar a
imagem no sentido
horário

Mover o cursor para
a direita ou girar a
imagem no sentido
anti-horário

Mover o
cursor para
baixo ou
selecione
próxima foto

Mover o
cursor para
cima
ou
selecione
foto anterior

Retorne
para o
Menu
principal

2. Solução de problemas

Esta seção esta relacionada a vários problemas que podem ser encontrados enquanto estiver
usando o porta retrato.

Problemas

Soluções

Porta retrato não liga



A fonte de alimentação não esta conectada corretamente com a energia. Por
favor conecte a fonte de alimentação e tenha certeza que esta bem
conectado.

Tela
não
inicia
automaticamente quando
insere o cartão ou pen
driver







O cartão de memória não esta conectado corretamente.
Não há fotos no cartão de memória.
O formato do arquivo não é compatível.
Verificar posição do plugue do cartão..
Formato compatível de foto: .JPEG

A tela não inicia quando  Formato de arquivo não compatível
escolhe a função foto
 Não tem imagem no cartão ou pen driver
 Verificar se tem foto no cartão de memória
Formato compatível de foto: .JPG
Aviso: O porta retrato digital é compatível apenas com formato JPEG não suporta
formatos como TIFF, BMP, GIF.
Foto aparece pequena na
tela

A resolução da foto é pequena
 As imagens da maioria das câmeras digitais são 320 * 240 ou mais baixo, o
cenário de melhor foto é 640 * 480.

Bloco preto ao redor da Isto é normal devido ao modo que a foto foi tirada.
foto
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