
 

 

 

DF-600 és DF-800 

 

Használati utasítás 

 

 



 

Bevezetés 

 

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt! 

 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 

könnyen és egyszerűen tudja használni. 

 

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

 

A doboz tartalma 
 

WayteQ DF-600 vagy DF-800 digitális képkeret 

Hálózati adapter 

Használati utasítás 

 

Biztonsági figyelmeztetések 
 

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és 

balesetveszély kockázatát.  

 

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne 

távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap 

eltávolításával a garancia érvényét veszíti.  

 

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert. Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a 

közvetlen napfénnyel történő érintkezést. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne 

lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá, vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a 

kábelre a készülék csatlakozójánál. Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más 

adapter használata érvényteleníti a garanciát.  

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.  

 

Tisztítás 

 

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg. 

 

Kijelző tisztítása 

 

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.  

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. 

kamera lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító 

folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.  



 

Gombok ismertetése 

1) Be / kikapcsolás / főmenü 

a: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez  

b: Nyomja meg hosszan a  gombot a bekapcsoláshoz;  

c: Nyomja meg hosszan a  gombot a kikapcsoláshoz. 

 

Nyomja meg a  gombot bármely funkciónál a főmenübe 

történő visszalépéshez; majd nyomja meg a  gombot a 

főmenüben, az óra megjelenítéséhez. 

 

2-3-4-5) Navigációs gombok 

A   gombokkal léphet a menüpontok, illetve a képek között. 

 

6) Lejátszás / Belépés / OK 

A  gombbal indíthatja el a diavetítést, jelenítheti meg a képet vagy léphet be a menübe. 

 

7) Vissza 

Egy menüponttal történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot! 

 

Csatlakozások 

1. Memóriakártya foglalat 

 

2. Hálózati adapter 

 

3. CR-2032 gombelem 

Kép nézés 

 

A főmenüben válassza a  menüpontot a belső memóriában, a  menüpontot a memóriakártyán 

tárolt képek kezeléséhez, majd nyomja meg a  gombot a kép megjelenítéséhez. A  

gombokkal változtathat a fényerőn, a  gombokkal léphet az előző vagy következő képhez, a 

 gombbal megállíthatja a diavetítést, nyomva tartásával pedig megjelenítheti a diavetítés 

menüjét: 

  *1) Nézet: Függőleges / Vízszintes / Címke1 / Címke2 / Címke3 / Címke4 

   2) Napár és óra: be/ki 

   3) Lejátszási sorrend: Eredeti sorrend / Véletlen 

   4) Diavetítés: Véletlen, Keresztbe, Középről szétnyit, Balról jobbra, Fentről le 

   5) Időköz: 20mp,1p, 30p,1ó és 1nap. 

   6) Skála: Váltás az “Eredeti” és az “Auto” között 

   7) Forgatás: 0°/ 90°/ 180°/ 270°  

   8) Nagyítás: 1-5 

Megjegyzés: Naptár nézetben a forgatás és a nagyítás nem kiválasztható. 

A  gomb megnyomásával beléphet a bélyegképes nézetbe. A  gomb újbóli 

megnyomásával a főmenübe léphet.  



 

Kedvenc képek  és címkék* feltöltése a készülék memóriájába: 

 

A készülék belső memóriájába tölthet képeket, melyeket memóriakártya nélkül is megtekinthet a kedvenc 

képek  funkció használatával.  

 

1. A képek elhelyezéséhez hozzon létre a memóriakártyán egy USER1 nevű mappát. A mappában 

helyezzen el képeket a következő nevekkel: P0000, P0001, P0002, P0003… A képek adatai a 

következőek lehetnek: a DF-600 típusú készülék esetén: 480*800 felbontás, DF-800 készülék esetén 

800x600 felbontás, JPG kiterjesztés. A képek mérete összesen 1 MB lehet. 

 

*Címkék elhelyezéséhez hozzon létre a memóriakártyán egy BM nevű mappát. Helyezzen el max. 4 

képet a következő névvel: L0000.JPG, L0001.JPG, L0002.JPG, L0003.JPG. A képek max. felbontása 

160x480, mérete összesen 200 KB lehet. 

 

2. Helyezze a memóriakártyát a készülékbe. Lépjen be a Beállítás menübe és válassza ki a Gyári állapot 

menüpontot (ld. következő oldal). Indítsa el a gyári állapotra történő visszaállítást. A készülék 

bekapcsoláskor bemásolja a memóriakártyán lévő képeket a belső memóriába. Ha a készülék 

bekapcsolt, vegye ki a memóriakártyát és törölje a BM* és USER1 mappákat és azok tartalmát. 

 

A belső memóriában tárolt képek és/vagy címkék törléséhez hozzon létre egy üres USER1 és/vagy BM 

mappát a memóriakártyán és végezze el a 2. lépésben ismertetetteket. 

 

* Csak DF-600 típus esetén elérhető. 

 

Képek másolása és törlése 

 

A főmenüben válassza a  funkciót. Nyomja meg a  gombot a bélyegképes nézet 

megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő képet és tartsa nyomva a  gombot a “Másolás” és 

“Törlés” menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kiívánt funkciót. (A másolandó kép maximális mérete 300 

KB lehet). A funkciók csak behelyezett memóriakártyával használhatóak. Másolás cask a 

memóriakártyáról a belső memóriába lehetséges, törölni cask a memóriakártyáról másolt képeket lehet. 

 

Naptár 

 

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a  gombot. A  

gombokkal állíthatja be a fényerőt, a  gombokkal változtathatja meg a hónapot, a  

gombok nyomva tartásával változtathatja meg az évet, a  gomb megnyomásával változtathat 

a naptár beállításán: 

  1) Megjelenítési mód: 24 órás vagy 12 órás 

  2) Idő: nyomja meg a  gombot, majd a  gombokkal állítsa be az időt 

  3) Kalibrálás: a másodperc kalibrálásának beállítása 



 

  4) Dátum: nyomja meg a  gombot, majd a  gombokkal állítsa be a dátumot 

  5) Dátum formátum: a nap, hónap és év megjelenítési sorrendjének megváltoztatás 

  6) Hét kezdete: választható a Hétfő vagy Vasárnap 

  7) Háttér: Kép vagy Fekete háttér 

  8) Időzítő: nyomja meg a  gombot, majd a  adja meg az időt 

 

Beállítás 

 

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a  gombot. Beállíthatja a 

képnézés, a dátum és idő valamint a további funkciók működését. A képnézés, valamint a dátum és idő 

beállítás lehetőségeit ld. feljebb. A funkciók beállításához először nyomja meg a  gombot és a 

 gombokkal válassza ki a kívánt értékeket. 

További funkciók 

  1) Nyelv: Több nyelvből választhat. 

2) Téma színe: 5 színből választhat 

  3) Auto fényerő: Be / Ki, a  vagy a  gombokkal változtatható. 

  4) Éjszakai mód: Be / Ki, a  vagy a  gombokkal változtatható. 

  5) Gyári állapot: a funkciók gyári állapotának beállítása; nyomja meg a  gombot. 

  6) Termék info: Nyomja meg a  gombot a termék információk megjelenítéséhez. 

 

Használati utasítás 

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik 

a készülék használatát bemutató képsorozat. 

 

Hibaelhárítás 

 

Hiba Megoldás 

A készülék nem kapcsol be, 

akkor sem, ha csatlakoztatva 

van az adapter. 

1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. 

2. Indítsa újra a készüléket. 

3. Lépjen kapcsolatba a szervizzel, ha a készülék nem működik 

megfelelően.  

A kép nem látható Ellenőrizze a háttérvilágítást.  

A rendszer lefagyott, a készülék 

nem kapcsolható ki. 

Húzza ki az eszközt, majd csatlakoztassa ismét. 

Nem jelennek meg képek Csak JPEG és JPG formátum támogatott.  

Memóriakártya nem olvasható Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve. 

A maximális kapacitás 32GB lehet. 

Lejátszás közben automatikusan 

megjelenik a főmenü  

Indítsa újra a lejátszást 

(Megjegyzés: a készülék önvédelemmel van ellátva, amely aktívvá 

válhat automatikusan, ha szoftveres ütközés vagy külső beavatkozás 

lép fel.) 

 


