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Informação de compatibilidade
Declaração da FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está 
sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode ocasionar interferência prejudicial, 
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que 
possam causar uma operação indesejada.
Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital 
de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para 
propocionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. 
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e 
utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via 
rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação 
particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou 
televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar 
corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:
  • Reorientar ou deslocar a antenna receptora.
  • Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
  • Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor 
está ligado.
  • Consultar o fornecer ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.
Aviso: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela 
parte responsável podem anular sua permissão de operar o equipamento.

Para o Canadá.
  • Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.
  • Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade com CE para países europeus
O dispositivo é compatível com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/EC e com a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC.

A informação seguinte concerne somente aos estados membros da União Europeia (UE):
A marca mostrada no lado direito está de acordo com a Diretiva 2002/96/EC (WEEE) 
para Descarte de Equipamento Eléctrico e Electrônico.
A marca indica a exigência para NÃO descartar o equipamento como rejeito municipal 
não seleccionado, mas usar os sistemas de retorno e coleta de acordo com as leis 
locais. 
Se as pilhas ou acumuladores incluídos com este equipo levarem o símbolo químico Hg, 
Cd ou Pb, isso significa que tais produtos contêm um alto índice de metal de mais de 
0,0005% de Mercúrio, mais de 0,002% de Cádmio, ou mais de 0,004% de Chumbo.
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Instruções de Segurança Importantes
1. Leia estas instruções.

2. Mantenha estas instruções.

3. Preste atenção aos avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não use este aparelho perto da água. Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou de choque 
eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou a humidade.

6. Limpe somente com pano seco.

7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do 
fabricante.

8. Não instale próximo a qualquer fonte de calor tal como radiadores, registradores de calor, 
fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não negligencie o propósito de segurança da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma tomada 
polarizada tem dois dentes sendo um mais largo que o outro. A tomada do tipo terra tem 
dois dentes e um terceiro dente terra. O dente largo ou o terceiro dente é provisto para a 
sua segurança. Se a tomada provista não se encaixa na sua saída de energia, consulte um 
eletricista para a sunstituição da saída de energia obsoleta.

10. Proteja o cabo de energia contra pisadas ou enroscamentos especialmente nas tomadas, 
receptáculos convenientes e o ponto onde eles saem do aparelho. Assegure-se de que a saída 
de energia está localizada próximo à unidade de modo que ela seja facilmente acessível.

11. Use somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.

12. Use somente com o carrinho, suporte, tripé, console, ou mesa especificada 
pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é usado, tome 
cuidado ao mover o conjunto de carrinho/aparelho para evitar danos causados por 
tropeçamento.

13. Desconecte este aparelho quando não for usado por longos períodos de tempo.

14. Consulte o pessoal de serviço qualificado para todos os serviços. O serviço é necessário 
quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo, tal como cabo de alimentação ou 
tomada danificada, líquido derramado ou objetos caídos dentro do aparelho, exposição do 
aparelho à chuva ou umidade, funcionamento anormal, ou queda do aparelho.

15. Atenção: existe um risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. 
Eliminar as baterias usadas em conformidade com as instruções.

16. Utilizar exclusivamente Baterias aprovadas pela ViewSonic.
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Declaração de Conformidade RoHS

Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva européia 2002/95/EC e do conselho 
sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e 
eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo 
Comitê de Adaptação Técnica Européia (TAC), conforme mostrado a seguir:

Substância Concentração Máxima 
Proposta Concentração Atual

Chumbo (Pb) 0,1% < 0,1%

Mercúrio (Hg) 0,1% < 0,1%

Cádmio (Cd) 0,01% < 0,01%

Cromo hexavalente (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Bifenil polibrominato (PBB) 0,1% < 0,1%

Éter difenil polibrominato (PBDE) 0,1% < 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo das diretivas RoHS, 
conforme as informações abaixo:

Exemplos de componentes isentos são:

1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo 5 mg por lâmpada e em 
outros tipos não especificamente mencionado no anexo da diretiva RoHS.

2. Chumbo no vidro de tubos de raio catódicos, componentes eletrônicos, tubos fluorescentes e 
peças de cerâmica eletrônica (ex. dispositivos piezoelétricos).

3. Chumbo em soldaduras de temperatura elevada (ex. liga de chumbo com 85% por peso ou 
mais de chumbo).

4. Chumbo como um elemento componente no ferro com até de 0,35% de chumbo por peso, 
como alumínio com até 0,4% de chumbo por peso e como uma liga de cobre com até 4% de 
chumbo por peso.
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Informação do copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Todos os direitos reservados.
ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas 
da ViewSonic Corporation.
Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por omissões ou 
erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüentes resultantes do 
fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste produto.
Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito 
de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações deste documento 
podem mudar sem notificação prévia.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio 
ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Registro do Produto
Para que possamos satisfazer suas necessidades futuras e enviar-lhe informações adicionais 
sobre o produto quando estiverem disponíveis, registre a garantia do seu produto na Internet, 
em: www.viewsonic.com. O CD-ROM Assistente ViewSonic também permite que você imprima o 
formulário de registro, que pode ser enviado por fax ou pelo correio para a ViewSonic.

Para seus registros

Nome do produto:

Número do modelo:
Número do documento:
Número de série:
Data da compra:

DPF8-CAM
ViewSonic Digital Photo Frame
VS13784
DPF8-CAM_UG_PTG Rev. 1B 02-18-11
_______________________________
_______________________________

Eliminação do produto no fim da sua vida útil
A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado 
por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente.Visite o web site da ViewSonic 
para mais informações.
E.U.A. e Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Moldura Suporte da moldura Transformador AC Cabo USB

Controlo remoto CD Guia de consulta 
rápida

- Moldura Digital de 20,32 cm (8’’) com câmara de 5 Megapíxeis
- Ecrã LCD TFT de 8’’ (800x600 píxeis)
- Focagem fixa
- Suporte amovível e extensível para digitalização de fotos antigas
- Apresentação automática com efeitos de transição
- Suporta imagens de alta resolução (JPEG) até 16 megapíxeis
- Suporta cartões SD, SDHC, MMC, MS Pro (até 32GB) e unidades flash USB
- Função de suspensão automática para poupar energia
- USB 2.0 de alta velocidade
- Calendário, relógio e alarme

A embalagem contém os seguintes itens: 

Introdução
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VISÃO GERAL DA MOLDURA DIGITAL

Navegação no 
menu

Apoio *

Conector de 
unidade USB

Ranhura para cartões 
SD/SDHC/MMC/MS Pro 

Botão SAIR

(Botão para cima
Botão para baixo
Botão para a 
esquerda
Botão para a direita)

Botão MENU

Indicador de energia
Controlo de recorteBotão de energia

Botão COPIAR

Botão ELIMINAR

Tomada de 
alimentação DC/
Conector USB para PC

Lente

Ecrã LCD

Botão da 
câmara
(utilize este botão 
para tirar uma 
fotografia)

Botão de 
Apresentação/
OK
(utilize este botão 
para reproduzir/
colocar em pausa a 
apresentação)

Orifícios de 
altifalantes e 
ventilação

* Siga o diagrama à 
esquerda para extrair o 
apoio para suportar a 
moldura.

Receptor 
infravermelho 
para Controlo 
Remoto
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ApoioMoldura

1 2

COMO COLOCAR O SUPORTE

1) Alinhe a marca  do suporte com a marca  na traseira da moldura. Em seguida, 
coloque cuidadosamente o anel do suporte sobre a lente para fixar o suporte.

2) Rode o suporte no sentido horário, como indicado, até que a marca  esteja 
alinhada com a marca .

3) Desdobre o suporte na mesa seguindo os passos indicados nas ilustrações:

4) Coloque a moldura numa superfície plana, como por exemplo numa mesa.
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Para desligar a moldura, coloque o botão de energia na posição ON (LIGADO). 
Quando a moldura for ligada, o indicador de energia irá acender-se. Para desligar a 
moldura, coloque o botão de energia na posição OFF (DESLIGADO).

Ligue uma extremidade do cabo de 
alimentação à moldura e depois ligue o 
transformador à tomada.

Nota: Utilize apenas o cabo de alimentação 
fornecido.

Pode utilizar a memória interna ou os dispositivos de armazenamento externo 
compatíveis ( SD/SDHC/MMC/MS Pro/unidade USB) para armazenar as fotos 
capturadas.

Nota: Se ligar os dispositivos de memória externa à moldura e só depois ligar a moldura, 
os dados da unidade USB serão os primeiros a serem lidos. No entanto, se a moldura já 
estiver ligada, o último dispositivo de memória a ser ligado será o primeiro a ser lido.

LIGAR À ENERGIA AC

LIGAR/ DESLIGAR A SUA MOLDURA

UTILIZAR OS DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA INTERNA/ 
EXTERNA

Indicador de energia

Botão de energia

Ranhura para 
cartões SD/SDHC/
MMC/MS Pro

Conector de unidade USB
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Operações e Funções
MELHOR AMBIENTE DE CAPTURA

Quando capturar uma foto antiga 
com a moldura, a foto deverá estar 
bem iluminada, tal como indicado.

A fonte de luz deverá estar 
colocada em cima e atrás do 
utilizador para obter o melhor 
resultado.

Foto

Fonte de luz

1. Prima o botão MENU (  ) para aceder ao menu principal.

2. Desloque o botão de Navegação no Menu (  ) para cima/baixo/esquerda/
direita para escolher Setting (Definição) e prima  para confirmar. Desloque 
o botão de Navegação no Menu (  ) para cima ou para baixo para escolher 
Language (Idioma) e desloque o botão de Navegação no Menu (  ) para a 
direita para aceder ao submenu de idioma.

3. Desloque o botão de Navegação no Menu (  ) para cima ou para baixo 
para escolher o idioma desejado e prima  para confirmar.

DEFINIÇÃO DO IDIOMA



ViewSonic 7 DPF8-CAM

● Como recapturar fotos antigas? 
1. Coloque a sua foto alinhada com a base do 

suporte.

2. Prima  para aceder ao modo de pré-
visualização.

3. Prima  novamente para tirar uma foto.
Advertência: A distância de focagem da 
câmara é de 19 a 23 cm, ideal para recapturar 
fotos antigas colocadas no suporte. A moldura não é adequada para ser utilizada 
como câmara normal para tirar novas fotografias.

4. A moldura reproduzirá automaticamente a foto capturada e será apresentado o menu 
(Save (Guardar)/Cancel (Cancelar)/Adjust (Ajustar)).

5. Escolha [Save] (Guardar), [Cancel] (Cancelar) ou [Adjust] (Ajustar) deslocando o 
botão de Navegação no Menu (  ) para cima ou para baixo e depois prima  para 
confirmar.

● Indicadores do LCD no modo de pré-visualização

● Seleccionar a resolução da câmara:

Pode tirar fotografias em duas resoluções: 3 ou 5 Megapíxeis. A resolução predefinida 
é de 5 Megapíxeis. Para alterar para uma resolução inferior para manter um tamanho 
as imagens com um tamanho pequeno, prima o botão MENU (  ) na traseira 
e utilize o botão de Navegação no Menu (  ) para seleccionar a opção Setting 
(Definição). Aceda a Camera Resolution (Resolução da câmara) e seleccione a opção 
3M. Prima o botão de Apresentação (  ) para confirmar. Para voltar ao modo de 
pré-visualização, prima o EXIT button (Botão SAIR) (  ) na traseira.

RECAPTURAR FOTOS ANTIGAS

Número de capturas 
restantes

Dispositivo de memória
( : SD/SDHC/MMC/MS Pro,
  : Dispositivo USB,
  sem indicador: memória interna)

Resolução da imagem

Indicador de 
energia
( : Alimentação AC)



ViewSonic 8 DPF8-CAM

● Como Guardar ou Cancelar as imagens?  

Após a captura da foto com a câmara, a moldura entrará automaticamente em modo de 
Reprodução. A moldura amarela ( ) indica que o tamanho da imagem que está pronta a 
ser guardada na moldura digital.

A câmara está programada para detectar automaticamente o tamanho da imagem 
apresentada na moldura amarela. No entanto, por vezes é necessário efectuar ajustes.

Utilize o botão de Navegação no Menu (  ) na traseira da moldura digital para deslocar 
para cima ou para baixo para seleccionar a função Save (Guardar), Cancel (Cancelar), 
ou Adjust (Ajustar).

A. Se o tamanho da imagem estiver correcto, seleccione Save (Guardar) e prima o botão 
da Câmara (  ) para guardar a imagem.

B. Se não estiver satisfeito com a imagem, seleccione Cancel (Cancelar) e prima o botão 
da Câmara (  ) para cancelar a imagem sem a guardar.

● Como ajustar as imagens?
Se o tamanho da imagem apresentada na moldura amarela não corresponder 100% à foto 
antiga, seleccione a opção Adjust (Ajustar) e prima o botão da Câmara (  ) para aceder 
ao modo Photo Adjust (Ajuste da foto).

Utilize o botão de Navegação no Menu para cima/baixo/esquerda/
direita para escolher o lado da foto a ser ajustado.
Rode o controlo de recorte para deslocar a linha vermelha para 
ajustar as margens da foto.

Prima  (botão de Apresentação/OK) para rodar a foto.

Prima o  (EXIT button (botão SAIR)) para sair e voltar ao modo 
de pré-visualização.

Prima  (botão da Câmara) para confirmar.

Nota: Caso seja necessário, recomponha primeiro a foto e depois rode-a. A função de 
rotação apenas terá efeito na imagem dentro das linhas.

Controlo de recorte
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Este produto é uma moldura digital para reproduzir fotos (JPEG) capturadas com 
a sua câmara digital. Para ver as suas fotos em acção, apenas são necessários 
alguns passos simples:
1) Guarde as suas fotos favoritas num cartão de memória ou numa unidade USB. 

(Poderá precisar de utilizar o seu computador e um leitor de cartões para essa 
operação).

2) Insira o cartão ou ligue a unidade USB à moldura.
3) Ligue a moldura.
4) Aguarde que a apresentação das imagens se inicie automaticamente.

● Reprodução da apresentação
Por predefinição, a moldura irá automaticamente reproduzir a apresentação das 
fotos depois de ser ligada. Se a moldura estiver noutro modo, pode premir o botão 

 uma vez para mudar para o modo de apresentação.

● Utilizar a barra de funções
Durante a apresentação, pode premir o botão 
MENU (  ) durante 2 segundos para aceder 
à barra de funções. Para executar uma função, 
utilize o botão de Navegação no Menu (  ) 
(cima/baixo/esquerda/direita) para escolher os 
itens e prima  para confirmar. 

REPRODUZIR OS SEUS FICHEIROS

Barra de funções

A barra de funções oferece os seguintes itens:

1) Rodar foto: rodar a foto actual 90° no sentido horário.
2) Aplicar mais/menos zoom na foto. (ou desloque o Menu de Navegação (  ) 
    para cima/baixo para aplicar mais/menos zoom na foto.)
3) Mostrar a foto anterior.
4) Interromper/Continuar a apresentação.
5) Mostrar a foto seguinte.
6) Reprodução de índice:

O modo de índice de imagens permite visualizar 12 miniaturas de imagens 
numa única página. Esta função é útil quando deseja percorrer todas as fotos 
rapidamente ou seleccionar uma foto específica entre centenas de ficheiros de 
imagem. 

1 2 3 4 5 6 7
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No modo de índice, pode:
● Ver uma foto em modo de ecrã inteiro.

Utilize o botão de Navegação no Menu (  ) (cima/baixo/esquerda/
direita) para deslocar a caixa de selecção. As páginas podem também 
ser percorridas para cima ou para baixo. Quando a foto desejada estiver 
seleccionada, prima  para confirmar. Note que esta operação irá mudar 
para o modo apresentação.

● Copiar uma foto do seu cartão de memória para 
a memória interna e vice-versa. Utilize o botão de 
Navegação no Menu (  )(cima/baixo/esquerda/direita) 
para seleccionar o ficheiro desejado e prima o COPY 
button (botão COPY) (  ). Será apresentada a janela 
YES/NO (SIM/NÃO). Desloque o botão de Navegação 
no Menu (  ) para cima ou para baixo para escolher e 
prima  para confirmar.

● Eliminar um ficheiro existente no dispositivo de memória 
interna/externa. Utilize o botão de Navegação no Menu 
(  ) (cima/baixo/esquerda/direita) para seleccionar o 
ficheiro desejado e prima o Delete button (botão Eliminar) (  ). Será 
apresentada a janela YES/NO (SIM/NÃO). Desloque o botão de Navegação 
no Menu (  ) para cima ou para baixo para escolher e prima  para 
confirmar.

7) O nome da foto actual.

Quando a barra de funções estiver inactiva no modo de apresentação, é 
possível:
● Premir  para reproduzir/colocar em pausa/retomar a apresentação. 
● Deslocar o botão de Navegação no Menu (  ) para a esquerda ou para a 

direita para ver a foto anterior ou a seguinte.
Deslocar o botão de Navegação no Menu (  ) para cima ou para baixo para 
aplicar mais/menos zoom na foto, caso seja necessário.

● Premir  para aceder ao modo de pré-visualização para tirar uma foto.
● Premir o EXIT button (botão SAIR) (  ) para voltar ao menu principal.
● Premir o COPY button (botão COPIAR) (  ) para copiar uma foto do seu 

cartão de memória para a memória interna e vice-versa.
● Premir o DELETE button (botão ELIMINAR) (  ) para eliminar uma foto do 

dispositivo de memória activo.
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Ao ligar a moldura digital pela primeira vez, recomendamos-lhe que defina a hora e 
o idioma. Para definir a data/hora, pode premir o botão MENU (  ) para aceder 
ao menu principal. Desloque o botão de Navegação no Menu (  ) para cima/
baixo/esquerda/direita para escolher a opção Date/Time (Data/Hora) e prima  
para confirmar.

É possível:
● Deslocar o botão de Navegação 
no Menu (  ) para a esquerda/
direita para alternar entre o relógio 
analógico/digital
● Deslocar o botão de Navegação 
no Menu (  ) para cima/baixo 
para ligar/desligar o calendário

● Para ajustar a data, hora e alarme:
1) Prima o botão MENU (  ) durante cerca de 2 segundos. O relógio mudará 

para o formato digital e será exibida uma caixa de selecção.
2) Prima o botão de Navegação no Menu (  ) para cima ou para baixo para 

ajustar o valor. Desloque o botão de Navegação no Menu (  ) para a 
esquerda ou para a direita para alternar entre os vários itens.

3) Continue a deslocar o botão de Navegação no Menu (  ) para a esquerda ou 
para a direita até seleccionar o ícone do alarme. Desloque o botão de Navegação 
no Menu (  ) para cima ou para ligar (realçado) ou desligar (em cinzento). 
Nota: A função de alarme será desligada sempre que a moldura for ligada. No entanto, a 
configuração do alarme será guardada.

4) Quando as todas as definições estiverem concluídas, prima o botão MENU 
(  ) durante cerca de dois segundos para sair. (Ou deixe a moldura ficar 
inactiva durante alguns segundos e a caixa de selecção irá desaparecer.)

● Acerca do alarme despertador
Quando o relógio atingir a hora definida e o alarme começar a tocar, poderá:

1) Premir  para desligar o alarme.
2) Se premir qualquer outro botão, o alarme parará de tocar durante 5 minutos. Após 

5 minutos, o alarme começará a tocar novamente. Esta função de suspensão 
permite-lhe dormir mais um pouco e o alarme tocará duas vezes (num total de 10 
minutos).

3) Se o alarme tocar durante 1 minuto e nenhum botão for premido, o alarme entrará 
no modo de suspensão.

Nota: O volume do alarme não pode ser ajustado.

DEFINIR A DATA/ HORA/ ALARME

Calendário com relógio 
analógico

Calendário com relógio 
digital
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O menu principal oferece várias opções para que possa ajustar as funções do seu 
produto. A tabela seguinte fornece mais informações sobre o menu principal.

Como… Acção

Aceder ao menu principal Prima o botão MENU (  ).

Deslocar a caixa de selecção Utilize o botão de Navegação no Menu (  ) 
(cima/baixo/esquerda/direita).

Aceder ao submenu/Confirmar um item Prima  (o botão de Apresentação/OK).

Sair do menu/Voltar à apresentação Prima o EXIT button (botão SAIR) (  ).

 

● Camera (Câmara): Aceder ao modo de pré-visualização da câmara.
● Photo (Foto): exibir todas as fotos armazenadas na memória interna/externa.

Pode também Copiar (  ) ou Eliminar (  ) uma foto nesta opção.
● Date/Time (Data/Hora): definir a data, hora e alarme.

(consulte a secção “DEFINIR A DATA/HORA/ALARME”)
● Card Select (Escolher cartão): alterar o dispositivo de armazenamento.

MENU PRINCIPAL

Exit

memória interna

SD/SDHC/MMC/MS Pro

Unidade USB

sair e voltar ao 
menu principal 

Escolher Cartão
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Utilize o botão de Navegação no Menu (  ) na traseira para 
deslocar para Cima/Baixo/Esquerda/Direita para seleccionar o 
item e prima o botão de Apresentação  
(  ) para confirmar a definição.

Language (Idioma): 
Definir o idioma a utilizar no "Menu Apresentado no Ecrã".
Camera resolution (Resolução da câmara): 
Definir a resolução das fotos para 3 Megapíxeis ou 5 
Megapíxeis.
Sleep mode (Modo de suspensão): 
Activar a função para desligar automaticamente.
Off (Desligado)/30min/1h/2h/4h/8h
Screen setting (Definição do ecrã):
Definir o Brilho/Contraste (-4 a +4) do ecrã.
Slideshow speed (Velocidade da apresentação): 
Definir a velocidade de reprodução da apresentação.
5 seg/10 seg/15 seg/30 seg/1 min/3 min/5 h/10 h/24 h
Memory size (Tamanho da memória): 
Esta opção mostra o tamanho restante da memória do dispositivo actual.
Display mode (Modo de exibição):
[Smart ratio] (Proporção inteligente): a moldura digital exibirá automaticamente as fotos na 
melhor proporção utilizando o seu programa inteligente.
[Original]: exibir as fotos no modo original.
[Fit to screen] (Ajustar ao ecrã): exibir as fotos no modo ajustar ao ecrã.
Slideshow effect (Efeito da apresentação):
Definir o padrão para a reprodução da apresentação.
Date stamp (Datador):
Se a função de datador estiver activada, a data será impressa nas fotos capturadas por si.
Date/Time (Data/Hora):
Verificar o estado da data, hora e alarme.
Default (Predefinição):
Repõe as predefinições de fábrica. Se a função de reposição das predefinições estiver 
activada, as definições actuais serão substituídas.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA
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Problema Causa Solução

O indicador de energia 
não está aceso.

A moldura está desligada ou 
o indicador de energia está 
danificado.

Verifique se a fonte de alimentação 
(transformador AC) está bem 
ligada e se a tomada funciona 
normalmente.

A ordem dos ficheiros 
de imagem não é a 
pretendida.

Os ficheiros são ordenados 
pelo nome. Os números têm 
prioridade em relação ao 
alfabeto.

Mude o nome dos ficheiros.

Nota: Visto que existem muitas marcas de cartões de memória, por favor teste a compatibilidade 
no local quando comprar os cartões de memória. Esta moldura digital não suporta cartões piratas. 
Se o cartão de memória estiver correctamente inserido e a interface de início for exibida mas a 
moldura não conseguir ler o cartão, por favor desligue e reinicie a moldura, ou formate o cartão e 
copie novamente os ficheiros.

Anexo
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

UTILIZAR O CONTROLO REMOTO
Botão Descrição

1
Prima para entrar no modo 
de Suspensão. Mantenha 
premido durante 2 segundos 
para ligar a moldura.

2 Botões de direcção

3 Botão do obturador

4 Enter/Reproduzir/Pausa

5 Botão Sair

6 Botão Menu

7 Cima/Direita

8 Baixo/Esquerda

9 Botão Eliminar

10 Botão Copiar

11 Enter/Confirmar/Apresentação

1

3

2

7

6

510

9

8

11

4

 Antes de utilizar o 
controlo remoto, 
não se esqueça de 
remover a película 
isoladora.
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Item Especificação

Ecrã
Tamanho do ecrã LCD TFT de 20,32 cm (8")

Resolução do ecrã 800x600 RGB

Captura de fotos

Sensor de imagem 5 Megapíxeis CMOS (2592x1944)

Resolução Modo melhor (5 Megapíxeis) / 
Modo bom (3 Megapíxeis)

Lente Lente fixa (Distancia de focagem: 19 a 23 cm)

Digitalização de fotos antigas Suporta fotos de 9x13cm (3,5’’ x 5’’) e 10x15cm 
(4’’ x 6’’)

Foto

Formato de foto JPEG

Resolução máxima 16 megapíxeis

Rep. da Imagem Sim

Efeitos de fotos 14 opções

Função de edição Copiar/Eliminar

Armazenamento

Memória interna 128MB (100MB para armazenamento)

Memória externa SD/SDHC/MMC/MS Pro, até 32GB

Unidade Flash USB Sim

Interface Porta USB USB 2.0 de alta velocidade para ligação ao PC 
e unidade flash USB

Data / Hora
Relógio/Calendário Sim

Modo de Alarme/Modo de 
Suspensão Sim

Alimentação Fonte de alimentação externa Entrada AC: 100~240V, 50~60Hz;
Saída DC: 5V, 1A

Condições de 
funcionamento

Temperatura 0 a 40°C

Humidade 80% HR (não condensada)

Condições de 
armazenamento

Temperatura -10 a 50°C

Humidade 80% HR (não condensada)

ESPECIFICAÇÕES
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Suporte ao Cliente
Consulte o suporte técnico ou serviço de assistência aos produtos no quadro abaixo, ou entre em 
contato com o seu revendedor.
NOTA: você terá de informar o número de série do produto.

País/região Site na Web Telefone E-mail

Portugal www.viewsoniceurope.
com

www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/

service_pt@
viewsoniceurope.com
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Garantia limitada
Moldura Digital ViewSonic®

O que a garantia cobre:
A ViewSonic garante seus produtos como isentos de defeitos de material e fabricação durante 
o período de garantia. Se um produto apresentar defeito de material ou de fabricação durante 
o período de garantia, a ViewSonic irá providenciar, à sua escolha, o reparo ou substituição 
do produto por um similar. O produto ou as peças de substituição podem incluir peças ou 
componentes refabricados ou recondicionados.

Por quanto tempo a garantia tem validade:
A Moldura Digital ViewSonic possui uma garantia de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data 
da primeira aquisição de consumidor.

Quem a garantia protege:
Esta garantia só é válida para o primeiro comprador.

O que a garantia não cobre:
1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultantes de:

a. Acidentes, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos ou outras intempéries, 
modificações não autorizadas do produto ou inobservância das instruções fornecidas com 
o produto.

b. Quaisquer danos ao produto ocorridos no transporte.
c. Remoção ou instalação do produto.
d. Causas externas ao produto, como falhas ou flutuações de energia elétrica.
e. Uso de suprimentos ou peças que não satisfaçam as especificações da ViewSonic.
f. Desgaste normal decorrente do uso.
g. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto.

3. Qualquer produto mostrando uma condição geralmente conhecida como “imagem 
incorporada” que resulta quando uma imagem estática é apresentada no produto por um 
período de tempo prolongado.

4. Tarifas para remoção, instalação, transporte, seguro e configuração

Como obter assistência:
1. Para obter informações sobre como obter assistência dentro da garantia, entre em contato 

com a Assistência ao Cliente da ViewSonic (consulte a página Suporte ao Cliente). Você terá 
de informar o número de série do seu produto.

2. Para obter assistência dentro da garantia, você será solicitado a fornecer (a) a nota de compra 
original datada, (b) o seu nome, (c) o seu endereço, (d) uma descrição do problema e (e) o 
número de série do produto.

3. Leve o produto ou remeta-o pré-pago, na embalagem original, para um centro autorizado de 
assistência da ViewSonic ou para a própria ViewSonic.

4. Para obter informações adicionais ou o nome do centro de assistência da ViewSonic mais 
próximo, entre em contato com a ViewSonic.
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Limitação das garantias implícitas:
Não há garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui contida, 
incluindo a garantia implícita de comercialização e adequação a um determinado propósito.

Exclusão de danos:
A responsabilidade da viewsonic limita-se ao custo do reparo ou troca do produto. A viewsonic não 
poderá ser responsabilizada por:
1. Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no produto, danos baseados 

em inconveniência, perda do uso do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de 
oportunidades de negócios, perda de reputação, interferência com relacionamentos de 
negócios ou outras perdas comerciais, ainda que tenha sido advertida quanto a possibilidade 
de tais danos.

2. Quaisquer outros danos, incluindo incidentais, conseqüentes ou de qualquer outra forma.
3. Qualquer reivindicação contra o cliente por quaisquer terceiros.
4. Reparo ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
5. 
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