INSTRUKCJA OBSŁUGI
FOTO RAMKA 8” Z BEZPRZEWODOWĄ STACJĄ POGODY
SYMBOL: 290009
Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

Wstęp
Dziękujemy za zakup naszej foto ramki ze stacją pogody. Została ona zaprojektowana do użytku codziennego
i z pewnością okaże się urządzeniem bardzo wartościowym zarówno w domu jak i w biurze.
Cyfrowa ramka na zdjęcia wyposażona jest w kartę pamięci SD / MMC / MS, można przeglądać zdjęcia
bezpośrednio z karty pamięci aparatu. Złącze USB pozwala na przeglądanie zdjęć z pamięci USB.
1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Foto ramka z bezprzewodową stacją pogody
Bezprzewodowy czujnik : temperatury i wilgotności.
Zasilacz do stacji bazowej
Nóżka do postawienia stacji bazowej
Instrukcja obsługi
2. FUNKCJE
8” foto ramka do przeglądania zdjęć
Pokaz slajdów z różnymi efektami przejścia
Funkcja Zoom (powiększanie obrazu) i obracanie obrazu
Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
Pomiar temperatury w °C i °F
Pomiar wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej
Kalendarz
Zegar
Czujnik światła
Automatyczne włączanie i wyłączanie o ustalonym czasie
Wskaźnik poziomu komfortu
Pogodynka
Możliwość ustawienia jednego z 8 języków wyświetlacza
Prosta obsługa za pomocą pilota lub przycisków w obudowie
3. URUCHOMIENIE
UWAGA: Aby uniknąć problemów w działaniu, prosimy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację alkalicznych
baterii podczas ich instalowania (instalacja baterii w złym kierunku może doprowadzić do trwałego uszkodzenia
urządzenia). Należy używać dobrej jakości baterii alkalicznych i unikać akumulatorków.
Instalacja baterii w czujniku bezprzewodowym
Ustawić bezprzewodowy czujnik w pobliżu stacji bazowej.
Odsunąć klapkę znajdującą się z tyłu czujnika.
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręcić śrubki mocujące zamknięcie schowka baterii.
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Włożyć dwie baterie AAA (LR03) do bezprzewodowego czujnika.
Za pomocą przycisku C/F można zmienić jednostkę wyświetlania temperatury.
Zamknąć pokrywę baterii, zakręcić śrubki oraz zasunąć klapkę.
UWAGA: Po zmianie baterii w czujniku, urządzenie zostanie ponownie zsynchronizowane w przeciągu 3 godzin.
Uruchomienie stacji bazowej za pomocą zasilacza będącego w zestawie :
Podłączyć zasilacz do kontaktu, natomiast drugą końcówkę włożyć w otwór znajdujący się z tyłu stacji po
prawej stronie.
Uwaga:
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia na wyświetlaczu pojawi się Logo SOENS oraz lista języków
wyświetlacza. Należy wybrać język, w którym będą pojawiały się komunikaty na wyświetlaczu.
Naciskając przyciski góra / dół na pilocie lub z tyłu stacji wybrać język.
Aby zatwierdzić należy nacisnąć przycisk OK.
Instalacja baterii w pilocie
Pilot zasilany jest 3V baterią litowa (typ CR2025). Bateria znajduje się w komplecie. Pilot jest gotowy do użytku po
wysunięciu ochronnej folii z baterii.
Wymiana baterii w pilocie:
Usunąć folię ochronną z baterii.
Wcisnąć i przytrzymać płatek jak pokazano strzałką (1).
Zdjąć pojemnik w sposób pokazany strzałką (2).
Usunąć baterię z pojemnika i zainstalować nową baterię.
Wsuń pojemnik z powrotem do pilota.

4. MONTAŻ
1. Stacja bazowa
Stacja może zostać umieszczona na każdej powierzchni płaskiej za pomocą wkręcanej nóżki montowanej
z tyłu urządzenia,. Foto ramka może być również powieszona na ścianie za pomocą dwóch otworów znajdujących
się z tyłu. Należy sprawdzić, czy baza pobiera dane z czujnika, zanim oba elementy zostaną zamontowane na
stałe.
2. Bezprzewodowy czujnik
−

Po pojawieniu się na wyświetlaczu wszystkich (wew. i zew.) mierzonych wartości, można umieścić
bezprzewodowy czujnik na zewnątrz.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BIOWIN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pryncypalnej129/141;
93-373 Łódź, Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas
od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych,
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 9.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
dowód zakupu towaru;
nazwę i model towaru;
datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek);
podpis i pieczątkę sprzedawcy.
7. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji.
Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin
naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej elementów, lecz maksymalnie do
30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
8. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie
transportu.
9. Gwarancja nie obejmuje:
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta,
a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi;
usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu
samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
10. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do
sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
11. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu
przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
Nazwa i model

Data sprzedaży

−

Aby osiągnąć odczyt rzeczywistej temperatury i wilgotności zewnętrznej, należy unikać instalowania czujnika
w miejscu narażonym na promienie słoneczne. Polecamy instalowanie czujnika na zewnętrznej, północnej
ścianie.

−

Należy umieścić go w miejscu, w którym nie będzie bezpośrednio narażony na deszcz, śnieg lub lód.

−

Czujnik należy umieścić w odległości nie przekraczającej 25m. Przeszkody takie jak ściany, metalowe drzwi,
czy duże, metalowe obiekty ograniczają zasięg. Bezprzewodowe urządzenia takie jak: systemy alarmowe,
dzwonki bezprzewodowe i inne urządzenia wysyłające sygnały radiowe mogą zakłócić przesyłanie sygnału
z czujnika do stacji pogody.

5. OPIS URZĄDZENIA
stacja bazowa
L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pilot
L. p.
1
2

Podpis i pieczątka sprzedawcy

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BIOWIN Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 129/141; 93-373 Łódź
tel.: +48 (042) 682 92 55
fax: +48 (042) 682 92 50
www.biowin.pl biowin@biowin.pl

Opis przycisków
Przycisk zatwierdzający
Powrót
Przycisk w dół
Przycisk w górę
Przycisk w prawo
Przycisk w lewo
Przycisk ON/OFF włączenia / wyłączenia stacji
Port Mini USB
USB
Czytnik kart SD/MS/MMC
Wejście na zasilacz

Opis przycisków
Wyświetlanie stacji pogody
Ustawienia
Zmiana jednostki temperatury między stopniami
Celsjusza a Fahrenheita
ON/OFF czujnika światła / w górę
w lewo
Przycisk OK (akceptacji)
Obrót zdjęcia
Powrót
Powiększenie
w dół
w prawo
Menu
Wyświetlanie zdjęć
Przycisk ON/OFF
Pliki
Wyświetlanie kalendarza, zegara

6. INSTALACJA KARTY PAMIĘCI
Aby wyświetlić zdjęcia z karty pamięci, należy włóżyć ją do gniazda lub skorzystać z portu USB.
Urządzenie obsługuje formaty kart pamięci Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick
(MS).
Aby zainstalować kartę pamięci delikatnie wyciągnąć kartę z urządzenia (np. aparatu) bez dotykania
styków.
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Upewnić się, że styki karty nie są zanieczyszczone.

11. TECHNICAL DATA

Delikatnie włożyć kartę pamięci do gniazda.

Photo frame:

Aby zainstalować urządzenie USB, włożyć końcówkę do gniazda USB.

Screen:
Resolution
Aspect ratio:
Memory Card
Port:
Format zdjęć:

Uwaga
Nie stosować nadmiernej siły podczas wkładania karty pamięci.
Wbudowane gniazdo 3-w-1 jednocześnie może pracować tylko z jedną kartą.
Nie należy jednocześnie instalować kilku kart.
Aby wyjąć kartę, kliknąć na kartę pamięci. Wyjąć kartę bez dotykania styków.

8 cali (30,4 cm) TFT-LCD
800 x 600 pixel
4:3
SD, MMC, MS
USB 2.0 i mini USB
JPEG (8000x8000 pixel size to)

Base station

Karty pamięci są bardzo kruche. Nie dotykać styków, aby ich nie zanieczyścić.

0°C to 50°C (32 °F to 122°F)
-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
+/- 1.1°C (+/-2°F)

W dowolnym momencie można powrócić do wyświetlania MENU, poprzez przycisk na pilocie MENU.

Indoor temperature measuring range:
Outdoor temperature measuring range:
Tolerance/accuracy of temperature
measurement:
Outdoor and indoor humidity measurement
range:
Accuracy of humidity measurement:
Size:

Menu główne zawiera następujące elementy:

Weight:

550g

7. MENU GŁÓWNE
Po włączeniu stacji na ekranie wyświetli się menu główne. Aby wybrać poszczególną funkcję(ikonę) należy użyć
przycisków góra / dół znajdujących się na pilocie lub z tyłu stacji. Aby zatwierdzić należy nacisnąć przycisk OK.

20% ~ 90%
+/-5%
227x187x15mm

Zdjęcia (Photo)
Wireless sensor:

Pogoda (Weather)

Distance of open air transmission:
Frequency band:
Temperature measurement range:
Tolerance/accuracy of temperature measurement:
Outdoor and indoor humidity measurement range:
Accuracy of humidity measurement:

Kalendarz (Calendar)
Pliki (File)
Ustawienia (Setting)
Jeśli urządzenie nie jest używane w ciągu 30 sekund na ekranie automatycznie ustawi się informacja o pogodzie.
8. USTAWIENIA

Batteries:

Aby wejść w tryb ustawień należy nacisnąć przycisk na pilocie „ Setting”. W tym trybie dokonujemy wyboru przy
pomocy przycisków - strzałek i w celu zatwierdzenia - przycisku OK na pilocie. Ustawień można również
dokonywać poprzez przyciski z tyłu stacji. Do wyboru mamy trzy rodzaje ustawień:

Ustawienia
zdjęcia

25 m max.
868 MHz
-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
+/- 1.1°C (+/-2°F)
20% ~ 90%
+/-5%

Opcje

Możliwości ustawień
- pokaz slajdów
Tryb wyświetlania - miniaturki
- tryb przeglądania
- dopasuj do ekranu
Wsp. wyświetlania
- pełny ekran
- 3sek.
- 5sek.
- 15sek.
Odstęp czasu
- 60sek.
- 15minuta
- 60minuta
- powtarzaj
Powt. pok. slajd
- raz
- Odtw los. (odtwarza losowo efekty)
- wąż
- partycja
- usuń
Efekt pokazu slajdów
- żaluzje
- losowe linie
- siatka
- bliski
- na zewnątrz
Zegar
- tak

4

Sensor:
Remote control

2 x AAA 1.5V LR03 - not included in the set
1 x CR2025 – included in the set

Input:

100-240VAC 50/60Hz Max 0,3A

Feeder:

Output:

DC 5V 1A

Hereby BIOWIN Sp. z o.o. declares that the Photo Frame with a wireless weather station 290009 complies with
basic requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/WE. Declaration of Conformity can be found
at: www.biowin.pl
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Aby powrócić do ustawień należy nacisnąć przycisk „Return”.
Quick access: By pressing

key on remote will enter file display mode as quick access.

Ustawienia daty
Opcje

10. PROBLEMS AND DISTORTIONS OF OPERATION
Symptom

Cause

Corrective Actions

Tryb wyświetlania
Data

Digital Picture Frame
doesn’t power on

The POWER connector to
the unit is not securely
inserted.

Make sure you connect the AC adapter
to the frame properly and make sure you
have powered on the unit by using the
On/Off button. When you connect the AC
adapter to the frame and power up the
unit, even without a memory card, you
should see a blank screen. If you don’t
see the lit screen, check if the power is
connected to the Digital Picture Frame
and make sure it is securely attached.

Tryb zegara
Czas zegara

Aby powrócić do ustawień należy nacisnąć przycisk „Return”.
Ustawienia system
Opcja
Język

No Start-up screen

No photo on the memory
card

The File doesn’t play

No outdoor readings on the
base station.

Memory card is not inserted
correctly.

Insert a supported memory card

Card is wrongly inserted

Verify if the way you inserted the card is
correct. Make sure the front label of the
memory card is facing AWAY from you.
Do not force the memory card into the
slot.

Incompatible File Format

The distance between the
transmitter (sensor) and the
receiver (station) is too high.

Jasność

Make sure there is at least one
supported photo file on the memory
card. Compatible Photo format: JPEG
Reduce the distance between the sensor
and the station until the signal is
received.
The message will be displayed when the
temperature or humidity is lower than the
range of values set in the weather
station.

Temperature or humidity show
"LL”
Icon
No outdoor readings on the
base station.

Replace the batteries in wireless sensor

Precautions:

Kontrast
Nasycenie

Możliwości ustawień
Można ustawić kolejno: Polski,
Rosyjski, Angielski, Francuski,
Niemiecki, Hiszpański, Włoski,
Portugalski.
Można ustawić w zakresie od 1
do 6
Można ustawić w zakresie od 1
do 6.
Można ustawić w zakresie od 1
do 6.

Autom. wł. zasilania

- na zewnątrz ( funkcja nie
aktywna)
- tak (funkcja aktywna)

Auto Boot Time

ustawienie godziny i minut

Autom. Wył. Zasilania

- na zewnątrz ( funkcja nie
aktywna)
- tak (funkcja aktywna)

Auto Shut Time

ustawienie godziny i minut

Resetuj
System Upgrade

-

Tak
Nie
Tak
Nie

(1-ciemny, 6-bardzo
jasny)
(1-niski, 6-wysoki)
( 1- czarno biały, 6 –
jaskrawe kolory)
Stacja będzie się
automatycznie włączać
o ustalonej poniżej
godzinie
Stacja będzie się
automatycznie
wyłączać o ustalonej
poniżej godzinie

Resetowanie
wszystkich ustawień
Funkcja nie aktywna

- na zewnątrz ( funkcja nie
aktywna)
- tak (funkcja aktywna)

Aby powrócić do ustawień należy nacisnąć przycisk „Return”.
This symbol placed on electrical and electronic equipment means the purchased product should not be
disposed with standard household waste. It shall be passed to a specialised outlet handling and
recycling electric and electronic waste. Appropriate disposal and recycling of equipment will help
prevent potential negative impact on the environment and human health.
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Opis

ustawienie kiedy
funkcja
automatycznego
włączania / wyłączania
będzie się uaktywniać

- Pon . do Pią.
- weekend
Autom. Częstotl. Zasil.
- raz
- codziennie

Czujnik światła

Do not expose the device to strong vibrations and mechanical strain.
Avoid sudden and dramatic temperature changes (direct sunlight, low negative temperatures).
Clean the casing and the display with a soft and slightly wetted cloth.
Do not immerse the device in water.
Immediately remove used batteries from the device. Use only the type of batteries specified below.

Możliwości ustawień
- Kalendarz miesięczny ( wyświetla zegar,
kalendarz oraz małe zdjęcia)
- zegar (wyświetla analogowy zegar z datą)
ustawienia roku, miesiąca i dnia
- 24-godz.
- 12-godz.
ustawienia godzin oraz minut

5

Gdy w pomieszczeniu
będzie ciemno , stacja
przy włączonej tej
funkcji również się
wyłączy. I odwrotnie,
gdy w pomieszczeniu
będzie jasno, stacja
się automatycznie
włączy

9. TRYBY WYŚWIETLACZA
Display Clock / Calendar
Tryb stacji pogody
After entering calendar and clock display mode, the interface will be as below.

Wyświetlacz po ustawienia tego typu wyświetlania będzie wyglądał jak poniżej:

If there’re pictures in SD card/ USB device, picture will be displayed as well, and it’ll change to different picture
automatically.
Wybór jednostki wyświetlania temperatury
W trakcie tego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk
o

o

o

F/ C na pilocie w celu ustawienia żądanej jednostki

o

Photo display

temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita ( C/ F).
After entering photo mode,If there’re pictures in SD card/ USB device, picture will be displayed as well, and it’ll
change to different picture automatically.

Wskaźnik poziomu komfortu
Na wyświetlaczu będą pojawiały się 3 ikony i napisy w zależności od bieżącej wewnętrznej temperatury
i wilgotności:
−

komfort

−

suchy

−

wilgotny

If there’s only SD card inserted on the unit, then it’ll display picture in SD card. If an USB device is inserted on unit,
it’ll display the picture in USB device as priority.

Zoom: If you want to enlarge the picture, press the
200%, 225% size.

Pogodynka
Ikona pokazuje trend w pogodzie na następne 5-8 godziny w promieniu 30 km. Stacja zmienia ikony w zależności

key on remote. It’ll display by 125%, 150%, 175%,

Rotate: If you want to rotate the picture, press
key on remote, then press left key for counterclockwise
rotation, or right keys for clockwise rotation. Press OK key to save and press Return key to exit rotation mode.

od zmian temperatury i wilgotności zewnętrznej.
File display

Możliwe są następujące ikony:

Słonecznie

Deszcz

Pochmurno

6

Śnieg

After entering file mode, the interface will be as below.
Files in USB device will be displayed preferentially if USB device and memory card are inserted
together.
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9. TYPES OF DISPLAY
Tryb kalendarza
Wyświetlacz po ustawieniu tego typu wyświetlania będzie wyglądał jak poniżej:

Weather condition display
After entering weather condition display mode, the interface will be as below:

Jeśli jest zainstalowana karta pamięci w prawej części wyświetlacza zdjęcia będą się automatycznie zmieniać.
Ważne:
Jeśli w trakcie ustawień daty został wybrany „Zegar”, na wyświetlaczu w tym trybie pojawi się zegar analogowy
z datą.

Tryb zdjęć
Selecting the temperature display unit (°C/°F)
Press "°F°/C°" on remote control to set the requir ed temperature unit: degrees Celsius or degrees Fahrenheit

Po wejściu w ten tryb wyświetlania, jeśli jest zainstalowana karta pamięci w urządzeniu, zdjęcia będą wyświetlały
się automatycznie.

(°C/°F).
Comfort level indicator

Jeżeli do urządzenia podłączone są : karta pamięci SD i USB, wtedy jako priorytet urządzenie będzie wyświetlało

Depending on weather conditions in the room, the weather station may display what follows:

zdjęcia z pamięci USB

Comfort
Dry

Zoom: Aby powiększyć zdjęcie, nacisnąć przycisk

Damp

na pilocie. Wyświetli on powiększenie o 125%, 150%,

175%, 200%, 225%. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać i naciśnij klawisz Return, aby wyjść z trybu zoom.

Wether forecast
Graphic presentation of weather conditions is done based on temperature and humidity changes. The icon
displays the trend in the weather the next 5-8 hours in a 30 km radius.

Obracanie zdjęć: Aby obrócić zdjęcie, naciśnij przycisk

na pilocie, a następnie naciskając strzałki w lewo

lub w prawo można obracać dowolnie zdjęcie. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać i naciśnij klawisz Return, aby
wyjść z trybu rotacji.
Tryb plików
Wyświetlacz po ustawieniu tego typu wyświetlania będzie wyglądał jak poniżej:

Sunny

Rainy

Cloudy
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Snowy
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Jeżeli do urządzenia podłączone są : karta pamięci SD i USB, należy dokonać wyboru z którego urządzenia
chcemy wyświetlić zdjęcia. Wyboru dokonujemy przy pomocy przycisków – strzałek góra/dół i w celu zatwierdzenia

8. SETTINGS
Photo Setting

Options

- slideshow
Display mode - thumbnail
- browse mode

- przycisku OK na pilocie.

Display ratio

10. PROBLEMY I ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU
Problem

Foto ramka nie włącza
się
Foto ramka nie
wyświetla zdjęć
Brak zdjęcia na karcie
pamięci
Brak zdjęcia na karcie
pamięci
Temperatura lub
wilgotność pokazują
„LL”
Brak wskazań
zewnętrznych na stacji
bazowej.
Brak wskazań
zewnętrznych na
wyświetlaczu

Przyczyna
Złącze zasilania
sieciowego nie jest
prawidłowo
podłączone.
Karta pamięci nie
została włożona
prawidłowo.
Karta pamięci nie
została włożona
prawidłowo.
Niezgodny Format
pliku

Zbyt duża odległość
między nadajnikiem
(czujnikiem), a
odbiornikiem (stacją)
Znak

Porada

Slideshow
Duration

Upewnić się czy zasilacz jest podłączony do foto ramki
poprawnie. Następnie sprawdzić urządzenie za pomocą
przycisku Włącz / Wyłącz.

Slideshow
repeat

Należy włożyć ponownie kartę. Upewnić się czy dany format
karty jest obsługiwany.
Należy włożyć ponownie kartę. Upewnić się czy dany format
karty jest obsługiwany.

Transition
effects

Upewnić się, że przynajmniej jeden z obsługiwanych
formatów zdjęć na karcie pamięci to JPEG.
Napis ten pojawi się gdy temperatura lub wilgotność jest
poza zakresem wartości jaki wyświetlić może stacji pogody.

Clock

Redukować odległość między czujnikiem, a stacją aż do
momentu uzyskania sygnału.

Possibilities of setting

- fit to screen
- full screen
- 3sec.
- 5sec.
- 15sec.
- 60sec.
-15minute
- 60minute
- repeat
- once
- random
- snake
- partition
- erase
- blinds
- random lines
- grid
- cross
- ON
- OFF

To return to the settings, press [Return].
Options

Possibilities of setting
- Monthly Calendar
- Clock
Setting the year, month and day
Date
- 24-hour
Clock Mode
-12-hour
Clock Time Setting hours and minutes

Date setting

Display mode

Należy wymienić baterię w czujniku zewnętrznym

To return to the settings, press [Return].
System Setup
Options

Brightness
Contrast

Possibilities of setting
English/French/German/Spanish
/Italian/Portugese/Polski/Russian
Can be set from 1 to 6
Can be set from 1 to 6

Saturation

Can be set from 1 to 6

Power On

- ON
- OFF

Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony

Auto Boot
Time

ustawienie godziny i minut

produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go

Power Off

- ON
- OFF

przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń

Auto Shut
Time

Środki ostrożności:
Nie narażać urządzenia na działanie silnych wibracji i obciążeń mechanicznych.
Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich
temperatur ujemnych).
Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę
Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Wyczerpane baterie natychmiast usunąć z urządzenia. Stosować wyłącznie wskazany poniżej typ baterii.

elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą
zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Language

Automatic switching off
at the set time

Setting hours and minutes
- Mon. to Fri.
Auto-power
- weekend
frequency
- once
- everyday
Reset default - Yes
setting
- No
System
Upgrade function inactive
Light sensor

setting when automatic
switching on/off will be
activated
Reset all settings

when light in the room
is off/on, the unit will
turn off/on as well.

- On
- Off

To return to the settings, press [Return].
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Descrption
select the default
language for display
(1-dark, 6-bright)
(1-low, 6-high)
( 1- black&white,
6 – bright colors)
Automatic switching on
at the set time

13

Remote control

11. DANE TECHNICZNE
L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Description of the buttons
Weather condition
Setiings
Temperature display by Celsius or Fahrenheit
degree
Light sensor ON/OFF / Go up
Left
OK
Photo rotate
Return
Enlarge picture
Down
Right
Menu
Photo display
Power on/off
Files display
Calendar and clock

Foto ramka:
Wyświetlacz:
Rozdzielczość:
Format obrazu:
Czytnik kart:
Port:
Format zdjęć:

8 cali (30,4 cm) TFT-LCD
800 x 600 pikseli
4:3
SD, MMC, MS
USB 2.0 i mini USB
JPEG (maksymalna rozdzielczość zdjęcia: 8000 x
8000 pikseli)

Stacja bazowa
Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:

0°C do 50°C (32°F do 122°F)

Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:

-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:
Zakres pomiaru wilgotności zew. i wew.:
Dokładność pomiaru wilgotności:
Rozmiar:

+/- 1.1°C (+/-2°F)
20% ~ 90%
+/-5%

227x187x15mm

Waga:

550g

6. INSERTING A MEMORY CARD
To display photos from a memory card, insert it into the slot or use the port USB.
The device supports a memory card formats, Secure Digital Card (SD), Multimedia
Card (MMC), Memory Stick (MS).
To install the memory card gently draw a card without touching the contacts.
Make sure that the contacts of the card is not contaminated. Gently insert the memory card
connector.
To install the USB device, insert it into the socket of USB.
Attention

Czujnik bezprzewodowy:
Odległość transmisji na otwartym terenie:
Pasmo częstotliwości:
Zakres pomiaru temperatury:

25 m max.
868 MHz
-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:
Zakres pomiaru wilgotności zew. i wew.:
Dokładność pomiaru wilgotności:

+/- 1.1°C (+/-2°F)
20% ~ 90%
+/-5%

Czujnik:
Pilot:

2 x AAA 1.5V LR03 - brak w zestawie
1 x CR2025 – w zestawie

Baterie:

Do not apply excessive force when inserting a memory card.
Built-in maps 3-in-1 at a time can work with only one card.
Do not install multiple cards.
To retrieve, click on the memory card. Remove the card without touching the contacts.
Put the card in the bag or other safe place.
The memory card is very fragile. Do not touch so as not to contaminate them.
Handle the card carefully to make sure we do not break it.

Zasilacz:
Wejście:
Wyjście

100-240VAC 50/60Hz Max 0,3A
DC 5V 1A

7. MAIN MENU
After turning on the screen displays the main menu.

Niniejszym BIOWIN Sp. z o.o. oświadcza, że Foto ramka z bezprzewodową stacją pogody 290009 jest zgodna

By up/down keys on to choose the function you want to show, then press OK key to confirm.

z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja

Pressing return will return to this main menu.

zgodności znajduje się na stronie internetowej: www.biowin.pl

You can call the main menu at any time by pressing the [Menu].
The main menu contains the following items:
• Weather - weather information.
• Photo - viewing photos.
• Calendar - the calendar and clock.
• File - manage files stored on the card memory.
• Setting - setting the parameters of the device.
If the device is not used within 30 seconds on the screen automatically opens to the weather information.
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INSTRUCTIONS FOR USE
8" PHOTO FRAME WITH A WIRELESS WEATHER STATION
290009
The Instructions is a part of the product and shall be kept for future reference. It contains important
information on the device setting and operation.

Installing battery for remote control
Install batteries in remote control. The control panel uses a lithium battery 3V (type CR2025).
Remove the protective film from the batteries.
Press and hold the petal as shown by the arrow
Remove the battery container as shown the arrow
Remove the container from the old battery and install the new one.
Slide the container back into the console management.

1. PACKAGING CONTENT

8" Photo frame with a wireless weather station
Single wireless sensor
Feeder
Foot, for placing the base station
Instructions for Use
2. FUNCTIONS
8" Photo frame
Slide show with different transition effects
Zoom and rotate photos
Outdoor and indoor temperature (°C or °F)
Outdoor and indoor humidity (% RH)
Calendar (day, month, year, days of week)
Clock
Light sensor

4. MOUNTING
The weather station can be placed on any flat surface with a foot mounted at the back of the device or hung on a
wall using two holes at the back.

Automatic switching on/off at the set time
Comfort level indicator
Weather forecast
Possibility of setting one of 8 display languages
Easy operation with a remote control or buttons on the housing

3. STARTING THE DEVICE

Before mounting both devices permanently it is important that the station and the sensor receive their mutual
signals in the intended locations.
1. Wireless sensor
To ensure reading of the actual outdoor temperature, avoid mounting the sensor in the place where it is
exposed to sunlight. We recommend mounting the sensor on an external, northern wall.
It shall be located in a place where it is not directly exposed to rain, snow or ice.
The sensor shall be placed at a distance not greater than 25 m. Such obstacles as walls, metal doors or
large metal objects reduce the coverage. Wireless devices such as alarm systems, wireless bells or other
devices sending radio signals may interfere with the signal sent from the sensor to the weather station.

Battery installation in wireless sensor
Note: To avoid operating problems pay attention to polarity of alkaline batteries at inserting them (wrong polarity of
batteries may result in a permanent damage to the device).
Place the wireless sensor nearby the base station.
Loosen the screw on the underside of the sensor.
Remove the bolts fixing the battery housing cover with a cross-tip screwdriver.
Place two AAA (LR03) batteries in the wireless sensor.
Press C/F to change the temperature display unit
Close the battery cover.
Tighten the screw cap.

5. DESCRIPTION OF THE DEVICE
Base station

L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Starting base station with the feeder included in the set
Plug the feeder to a socket and put the other end of the feeder in the hole on the right side of the photo
frame. The station will start synchronization with the wireless sensor.
Note:
When you first start the device is shown SOENS logo and a list of display languages. Choose the language in
which messages will appear in the display.
Press the up / down on the remote or the back of the station to select a language.
To confirm, press the OK button.
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Description of buttons
Accept button
Return
Go up
Go down
Go right
Go left
Power ON/OFF
Mini USB
USB
Card slot SD/MS/MMC
Input

