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Hangrögzítő fényképkeret
DC16BLACK – DC16White
Általános leírás
Ezzel a hangrögzítős fényképkerettel személyre szabhatja fényképeit. A képkeret, a
felvétel gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzíti 10 másodperc hosszú
mondanivalóját. Helyezze be a 10 × 15 cm-es fényképét a keretbe, majd nyomja meg
a lejátszás gombot és hallgassa vissza a felmondott szöveget.
Tájékozódás
A hangrögzítő fényképkeret 20,5 cm × 16 cm és két gombbal, lejátszás és felvétel
rendelkezik. A lejátszás gomb a keret elején, közvetlenül a kép alatt középen található.
A gomb sima felülete lehetővé teszi a matt kereten való könnyű megtalálását. A
felvétel gomb szintén a keret elején található a jobb felső sarokban. Egy eltávolítható
piros matrica jelöli a felvétel gomb helyét.
Figyelem! Amennyiben eltávolította a saroknál lévő kerek fejű címkét, új szöveg
rögzítése már nem lehetséges.
Egy sárga, kerek végű címke lóg ki a képkeret szélén. A címkét az elemek
aktiválásához ki kell húzni, a felvétel megkezdése előtt. A keret felső jobb sarkánál, kb.
4 cm-rel a saroktól található egy kerek fejű címke, amin a következő felirat található:
„kérem, csak akkor távolítsa el a címkét, ha elégedett a felvétellel.” (please only
remove when happy with recording.) A címke eltávolításával megóvhatja a felvételt, a
véletlenszerű letörléstől. A nyílás, ahova behelyezheti a fényképét szintén a felső
szegély mentén található. A keretben egy átlátszó műanyag lap szolgál a fényképe
megóvására. A keret hátulján található egy támasz, ami megtámasztja a
fényképkeretet, ha asztalra vagy kandallópárkányra kívánja tenni, és a felső részén
egy fül, amivel falra akasztható.
A fényképkeret használata
Első használat előtt távolítsa el a sárga, kerek fejű címkét a keret jobb oldalából az
elemek aktiválásához, majd helyezze be a kiválasztott fényképet a keretbe az átlátszó
műanyag védőlap mögé a keret felső oldalán található résen keresztül. Finoman
nyomja meg és tartsa nyomva a felvétel gombot, amit az eltávolítható piros matrica
jelöl, majd a keret felé fordulva mondja fel a kívánt szöveget. Amennyiben elégedett a
felvett üzenettel távolítsa el a felső saroknál lévő kerek fejű címkét és amennyiben
szeretné, szedje le a piros címkét a felvétel gombról.
Figyelem! Amennyiben eltávolította a saroknál lévő kerek fejű címkét, új szöveg
rögzítése már nem lehetséges.
Végül a támasz segítségével helyezze el a fényképet a kívánt helyre, vagy a fül
segítségével akassza a falra.

