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Gwarancja
Produkt nie zawiera adnych komponentów, 
które wymaga yby wymiany lub naprawy 
przez u ytkownika. Nie nale y otwiera  ani 
zdejmowa  pokryw zabezpieczaj cych wn trze 
produktu. Napraw mog  dokonywa  wy cznie
centra serwisowe fi rmy Philips oraz ofi cjalne 
warsztaty naprawcze. Niezastosowanie si
do powy szych warunków powoduje utrat
wszelkich gwarancji, zarówno wyra nie
okre lonych, jak i dorozumianych. 
Wszelkie wyra nie zabronione w instrukcji 
czynno ci, wszelkie niezalecane lub 
niezatwierdzone regulacje b d  procedury 
monta u powoduj  utrat  gwarancji.

CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our 
responsibility that the product is in conformity 
with the following standards

EN60950:2000 (Safety requirement of 
Information Technology Equipment)
EN55022:1998 (Radio Disturbance 
requirement of Information Technology 
Equipment)
EN55024:1998 (Immunity requirement of 
Information Technology Equipment)
EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic 
Current Emission)
EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage 
Fluctuation and Flicker) 
following provisions of directives applicable
73/23/EEC (Low Voltage Directive)
89/336/EEC (EMC Directive)
93/68/EEC (Amendment of EMC and Low 
Voltage Directive) 

and is produced by a manufacturing 
organization on ISO9000 level.

•

•

•

•

•

•
•
•

1 Wa ne

Bezpiecze stwo

Bezpiecze stwo i konserwacja
Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie 
uderzaj ekranu twardymi przedmiotami, 
poniewa  mo e to spowodowa  trwa e
uszkodzenie jego powierzchni.
Wyjmij wtyczk  urz dzenia PhotoFrame 
z gniazdka elektrycznego, je li nie jest 
u ywane przez d u szy czas.
Przed przyst pieniem do czyszczenia 
ekranu od cz wtyczk  urz dzenia z 
gniazdka elektrycznego. Ekran czy
tylko mi kk  szmatk , zwil on  wod .
Do czyszczenia urz dzenia PhotoFrame 
nie u ywaj substancji takich jak alkohol, 
rodki chemiczne lub inne domowe rodki

czyszcz ce.
Nie stawiaj urz dzenia PhotoFrame 
w pobli u otwartego ognia lub innych 
róde  ciep a. Nie wystawiaj urz dzenia 

na bezpo rednie dzia anie promieni 
s onecznych.
Nie wystawiaj urz dzenia PhotoFrame 
na dzia anie deszczu i wody. Nie stawiaj 
przedmiotów wype nionych ciecz
(np. wazonów) w pobli u urz dzenia 
PhotoFrame.
Nie upuszczaj urz dzenia PhotoFrame. 
Je li urz dzenie PhotoFrame zostanie 
upuszczone, uszkodzi si .
Trzymaj podstaw  z dala od przewodów. 

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfi kacje tego 
urz dzenia, które nie zostan  wyra nie
zatwierdzone przez fi rm  Philips Consumer 
Electronics, mog  uniewa ni  pozwolenie na 
jego obs ug .

•

•

•

•

•

•

•
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Pozbycie si  starego produktu

Twoje urz dzenie zosta o zaprojektowane 
i wykonane z materia ów i komponentów 
wysokiej jako ci, które nadaj  si  do 
ponownego wykorzystania. Je li produkt 
zosta  opatrzony symbolem przekre lonego
pojemnika na odpady, oznacza to, i  podlega 
on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 
2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów 
sk adowania zu ytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych mo na uzyska  w miejscu 
zamieszkania. 
Nale y przestrzega  lokalnych przepisów 
i nie wyrzuca  zu ytych produktów 
elektronicznych wraz ze zwyk ymi odpadami 
gospodarstwa domowego. Prawid owa utylizacja 
starych produktów pomaga zapobiega
zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz 
utracie zdrowia.
Utylizacja zu ytego urz dzenia

Produkt ten zawiera materia y, które 
mog  zosta  zutylizowane i ponownie 
wykorzystane. Wyspecjalizowane 
przedsi biorstwa mog  podda  produkt 
recyklingowi, wykorzystuj c jak najwi ksz
ilo  materia u nadaj cego si  do 
ponownego u ytku.
Prosimy zasi gn  informacji na temat 
lokalnych przepisów dotycz cych
pozbywania si  starych monitorów u 
dystrybutora fi rmy Philips.
(Dla klientów zamieszka ych w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych) Zu ytych
urz dze  nale y pozbywa  si  zgodnie ze 
stanowymi i federalnymi przepisami.

Wi cej informacji udziela organizacja www.eia.
org (Consumer Education Initiative - Inicjatywa 
Edukacji Klientów)

•

•

•
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Informacje na temat recyklingu dla klientów
Firma Philips wyznacza sobie techniczne i 
ekonomiczne cele, aby zoptymalizowa  swoje 
produkty, us ugi i dzia ania pod k tem ochrony 
rodowiska.

Zaczynaj c od etapu planowania, poprzez 
projekt i produkcj fi rma Philips skupia si
na tworzeniu produktów atwych w utylizacji. 
G ównym celem dzia u zarz dzania zu ytymi
urz dzeniami fi rmy Philips jest udzia  przy 
ka dej okazji w pa stwowych inicjatywach na 
rzecz utylizacji starych urz dze , najlepiej we 
wspó pracy z fi rmami konkurencyjnymi.
Obecnie dzia aj ce systemy recyklingu 
wprowadzone zosta y w takich krajach jak: 
Holandia, Belgia, Norwegia, Szwecja i Dania.
W Stanach Zjednoczonych fi rma Philips 
Consumer Electronics North America 
wspiera fi nansowo projekt recyklingu 
urz dze  elektronicznych zorganizowany przez 
stowarzyszenie Electronic Industries Alliance 
(EIA) oraz stanowe inicjatywy na rzecz utylizacji 
produktów elektronicznych domowego 
u ytku. Ponadto wielostanowa organizacja 
non-profi t Northeast Recycling Council 
(NERC), która skupia si  na promocji i rozwoju 
rynku wyrobów wtórnych, tak e planuje 
wprowadzenie w asnego programu recyklingu.
W przypadku rejonu Azji, Pacyfi ku i Tajwanu 
produkty mog  zosta  dostarczone do EPA 
(Environment Protection Administration), aby 
mog y zosta  poddane procesowi recyklingu 
urz dze  informatycznych. Wi cej informacji 
mo na znale  na stronie www.epa.gov.tw. Aby 
uzyska  informacje na temat pomocy i serwisu, 
prosimy przeczyta  rozdzia  Serwis i gwarancja 
lub skontaktowa  si  z odpowiednim zespo em
specjalistów z dziedziny ochrony rodowiska.

PL
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Podstawa

Zasilacz sieciowy

P yta CD-ROM (Elektroniczna instrukcja 
obs ugi i program Philips PhotoFrame 
Manager wraz z instrukcj  obs ugi)

•

•

•

2 Digital 
PhotoFrame

Gratulujemy zakupu i witamy w fi rmie Philips! 
Aby w pe ni skorzysta  z obs ugi wiadczonej 
przez fi rm  Philips, nale y zarejestrowa
zakupiony produkt na stronie www.Philips.
com/welcome.

Wst p
Dzi ki cyfrowej ramce do zdj  Philips Digital 
PhotoFrame mo esz wy wietla  cyfrowe 
zdj cia w wysokiej jako ci. Mo esz umie ci  j
na p askiej powierzchni lub powiesi  na cianie i 
wy wietla  zdj cia w jednym z trzech trybów:

Pokaz slajdów
Przegl danie
Kalendarz

Zawarto  opakowania

Cyfrowa ramka do zdj  Philips Digital 
PhotoFrame

•
•
•

•
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Przewód USB do po czenia z 
komputerem*

Skrócona instrukcja obs ugi

•

•••

1
2
3

Quick start guide

8FF3CDW

8FF3CME

10FF3CDW

10FF3CME

10FF3CMI

Connect

Install

Enjoy

Eng

PhotoFrame

1
2
3

Quick start guide

8FF3CDW

8FF3CME

10FF3CDW

10FF3CME

10FF3CMI

Connect

Install

Enjoy

Eng

PhotoFrame
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d OK
Zatwierdzanie wyboru

e
Dost p do g ównego menu
Wyj cie z funkcji klawiatury
Wej cie/Wyj cie z menu zdj
Zatrzymanie trybu pokazu slajdów
Pomniejszanie zdj cia

f RESET
Przywracanie domy lnych ustawie
fabrycznych

•

•
•
•
•
•

•

Opis produktu Digital 
PhotoFrame

a
W czanie/wy czanie ramki 
PhotoFrame

b
Wy wietlanie pokazu slajdów
Zmiana trybu wy wietlania
Powi kszanie zdj cia

c / / /
Wybór poprzedniej/nast pnej/prawej/
lewej pozycji
Kadrowanie zdj cia
Ustawianie godziny/daty

•

•
•
•

•

•
•

n

m

b

e

f

g

a

lkjih

c

d

n

m

b

e

f

g

a

lkjih

c

d
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g
Gniazdo na kart  pami ci fl ash USB

h
Gniazdo na przewód USB do 
po czenia z komputerem

i CF
Gniazdo na kart  CompactFlash (CF)

j SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo 
Gniazdo na kart  SD/MMC/xD/MS/
MS Pro Duo

k SD
Gniazdo na kart  SD

l DC
Gniazdo zasilacza sieciowego

m Otwór na podstaw

n Otwór do wieszania na cianie

•

•

•

•

•

•

PL
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Pod czanie zasilania

Uwaga

Podczas ustawiania ramki PhotoFrame upewnij si , e
wtyczka zasilania oraz gniazdko s atwo dost pne.

•

1 Pod cz przewód zasilaj cy do gniazda 
DC ramki PhotoFrame oraz do gniazda 
zasilania.

a
b

a
b

3 Czynno ci
wst pne

Przestroga

Z przycisków steruj cych nale y korzysta  wy cznie w 
sposób wskazany w niniejszej instrukcji obs ugi.

•

Instrukcje z tego rozdzia u zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejno ci.
W przypadku kontaktu z fi rm  Philips zostaniesz 
zapytany o numer modelu i numer seryjny. 
Numer modelu i numer seryjny urz dzenia 
PhotoFrame mo na znale  z ty u lub na 
spodzie urz dzenia. Zapisz te numery w tym 
miejscu: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Monta  podstawy
Aby umie ci  ramk  PhotoFrame na p askiej
powierzchni, przymocuj do czon  podstaw  z 
ty u ramki PhotoFrame.
1 Umie  podstaw  w otworze ramki 

PhotoFrame.

2 Obró  podstaw  o 45 stopni w prawo, aby 
przymocowa  j  do ramki PhotoFrame.

Po
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W przypadku gniazda SD w ó  kart
pami ci do momentu jej zablokowania.

Po chwili zdj cia z karty pami ci
zostan  kolejno wy wietlone w trybie 
pokazu slajdów.

Wskazówka

Je li karta pami ci jest pusta lub uszkodzona, 
wy wietlony zostanie komunikat  “[Sorry, Card/Device 
error!]”.

•

Wyjmowanie urz dzenia pami ci
W przypadku gniazda USB, gniazda  CF
oraz gniazda  SD/MMC/xD/MS/MS Pro 
Duo wyci gnij kart  pami ci lub pami
fl ash USB.
W przypadku gniazda SD ponownie 
doci nij kart  pami ci, aby j  odblokowa , a 
nast pnie wyj .

•

»

•

•

RESETRESET

Pod czanie urz dzenia
pami ci
Mo esz wy wietla  zdj cia z jednego z 
nast puj cych urz dze  pami ci:

Compact Flash typu I
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Karta Multimedia
Karta xD
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo
Pami fl ash USB

1 W przypadku gniazda USB, gniazda  CF
oraz gniazda  SD/MMC/xD/MS/MS Pro 
Duo doci nij kart  pami ci lub pami
fl ash USB.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 Wybierz pozycj [Language] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [Language Setting] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

4 Wybierz j zyk i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

Wskazówka

Aby ustawia  j zyk po ka dym w czeniu urz dzenia, 
mo esz wybra  pozycj [Power on Setting]>[On] w 
menu  [Language Setting].

•

Wskazówka

U ywanie karty xD o pojemno ci 2 GB razem z 
urz dzeniem USB mo e spowodowa  niestabiln  prac
systemu. Wyjmij kart  xD lub pami fl ash USB.

•

W czanie ramki PhotoFrame
1 Naci nij i przytrzymaj przycisk  przez 

ponad 1 sekund .
Zdj cia wy wietlane s  w trybie 
pokazu slajdów wed ug nast puj cej
kolejno ci:

SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo
gniazdo

SD gniazdo
CF gniazdo
 gniazdo

PhotoFrame
Aby wy czy  ramk  PhotoFrame, naci nij
i przytrzymaj przycisk  przez ponad 2 
sekundy.
Aby uzyska  dost p do g ównego menu, 
naci nij przycisk .

Wskazówka

Ramk  PhotoFrame mo na wy czy  dopiero 
po zako czeniu wszystkich operacji kopiowania i 
zapisywania.
Przed wyj ciem urz dzenia pami ci odczekaj, a
wszystkie zdj cia poka  si  na wy wietlaczu.

•

•

Wybór j zyka menu 
ekranowego
Mo esz ustawi  j zyk menu ekranowego.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Setup] i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

»

»

»

»

»

»

•

•
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Wskazówka

W trybie pokazu slajdów ramka PhotoFrame 
automatycznie wy wietla wszystkie zdj cia.
W trybie przegl dania ramka PhotoFrame wy wietla
aktualne zdj cie, a nast pne/poprzednie zdj cia mo na
wy wietla  za pomoc  przycisków / .
W trybie kalendarza ramka PhotoFrame wy wietla
zdj cia wraz z kalendarzem. Po ustawieniu aktualnej 
godziny i przypomnienia ramka PhotoFrame wy wietli
równie  czas i czas przypomnienia.

•

•

•

Przegl danie i edycja zdj  w 
trybie miniatur
Mo esz przegl da  wiele zdj  naraz w trybie 
miniatur.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Photos], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

W trybie pokazu slajdów i 
przegl dania mo esz nacisn  przycisk 
OK, aby przegl da  zdj cia w trybie 
miniatur.

2 Wybierz ród o zdj .
3 Wybierz album i naci nij przycisk OK, aby 

potwierdzi .
Zdj cia z albumu wy wietlone zostan
w trybie miniatur.

Naci nij przycisk / / / , aby 
prze cza  mi dzy zdj ciami.

•

»

»

4 Digital 
PhotoFrame
– obs uga

Wy wietlanie zdj
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Photos], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

Wy wietlone zostan  dost pne ród a
zdj .

2 Wybierz ród o zdj  i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz album i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

Zdj cia z albumu wy wietlone zostan
w trybie miniatur.

4 Naci nij przycisk , aby wy wietli  zdj cia
w trybie pokazu slajdów.
W trybie pokazu slajdów naci nij przycisk

/ , aby wy wietli  nast pne/poprzednie 
zdj cie.
W trybie pokazu slajdów mo esz nacisn
przycisk , aby prze cza  si  mi dzy
trybami pokazu slajdów, przegl dania i 
kalendarza.

»

»

•

•

PL
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3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Wybór ramki fotografi cznej
1 W obszarze  [Photo Menu] wybierz 

pozycj [Frames] i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

2 Wybierz ramk .

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Obrót zdj cia
1 W obszarze  [Photo Menu] wybierz 

pozycj [Rotate] i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Wybierz po o enie.

4 Naci nij przycisk OK, aby zaznaczy  lub 
usun  zaznaczenie zdj cia.

Wi ksza wersja zaznaczonego zdj cia
wy wietlana jest z prawej strony 
ekranu.
Aby zaznaczy  wszystkie zdj cia
wy wietlone na ekranie, naci nij
przycisk OK przez d u ej ni  1 sekund .
Je li liczba zdj  w albumie przekracza 
16 naci nij przycisk / , aby przenie
si  do nast pnych/poprzednich 16 
zdj .

5 Naci nij przycisk , aby uzyska  dost p do 
[Photo Menu] i zarz dza  zdj ciem.

Usuwanie zdj cia
1 W obszarze  [Photo Menu] wybierz 

pozycj [Delete Slideshow], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Yes] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

Wybór efektu fotografi cznego
1 W obszarze  [Photo Menu] wybierz 

pozycj [Photo Effects], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz efekt.

»

»

»
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Wskazówka

Aby zachowa  jako  obrazu, powi ksz i wykadruj 
zdj cie przed przeniesieniem go do ramki PhotoFrame.
W przypadku modeli 8FF3CDW/8FF3CME: 
Powi kszanie i kadrowanie mo liwe jest tylko w 
przypadku zdj  powy ej 800*600 pikseli.
W przypadku modeli 10FF3CDW/10FF3CME/
10FF3CMI: Powi kszanie i kadrowanie mo liwe jest 
tylko w przypadku zdj  powy ej 800*480 pikseli.

•

•

•

Kopiowanie zdj

Kopiowanie zdj  do i z ramki 
PhotoFrame
1 W ó  urz dzenie pami ci.
2 Naci nij przycisk , a nast pnie wybierz 

kolejno  [Photos]>[Source]>urz dzenie 
pami ci.

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
4 Wybierz album i naci nij przycisk OK, aby 

potwierdzi .
Zdj cia z albumu wy wietlone zostan
w trybie miniatur.

»

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Powi kszanie i kadrowanie zdj cia
1 W obszarze  [Photo Menu] wybierz 

pozycj [Zoom and Crop], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Naci nij przycisk , aby powi kszy  zdj cie.
Naci nij przycisk , aby pomniejszy
zdj cie.

3 Naci nij przycisk / / / , aby 
wykadrowa  zdj cie.

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
5 Wybierz pozycj [Yes] i naci nij przycisk 

OK, aby potwierdzi .

•

PL
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Wskazówka

Je li zabraknie pami ci dla nowych zdj , pojawi si
komunikat o b dzie.

•

Kopiowanie zdj  do i z komputera 
PC/Mac

Uwaga

Urz dzenie musi by  pod czone do gniazdka 
elektrycznego podczas kopiowania lub przenoszenia 
zdj  do i z komputera PC/Mac.

•

Mo esz skopiowa  zdj cia z systemu Windows 
PC (XP lub Vista) lub systemu Mac (OS X) 
do ramki PhotoFrame lub karty pami ci
umieszczonej w ramce PhotoFrame.
1 Pod cz do czony przewód USB do 

gniazda  w ramce PhotoFrame oraz 
gniazda USB w komputerze PC/Mac.

5 Zaznacz zdj cia.
6 Naci nij przycisk , aby uzyska  dost p do 

[Photo Menu].
7 Wybierz pozycj [Copy to] i naci nij

przycisk OK, aby potwierdzi .

8 Zaznacz album i naci nij przycisk OK, aby 
rozpocz  kopiowanie.
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ls

ki

PL



18

2 Wybierz ród o zdj  i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [New Album] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlona klawiatura.

4 Wpisz nazw  dla albumu (maksimum 24 
znaki).

Wybierz alfabet i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .
Po wpisaniu nazwy albumu wybierz 
klawisz  Enter i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

Zmiana nazwy albumu
1 Wybierz album.
2 Naci nij przycisk , aby wybra  pozycj

[Rename Album], a nast pnie naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

»

•

•

2 Zaznacz zdj cia z albumu w komputerze 
PC/Mac.

3 Skopiuj zdj cia do albumu w ramce 
PhotoFrame lub na kart  pami ci.

4 Od cz przewód USB.
Ramka PhotoFrame automatycznie 
uruchomi si  ponownie.

Wskazówka

Mo esz tak e kopiowa  zdj cia z ramki PhotoFrame 
lub karty pami ci w ramce PhotoFrame do komputera 
PC/Mac.
Rozmiary wszystkich zdj  przetworzonych i 
skopiowanych do ramki PhotoFrame mog  zosta
zmienione w celu lepszego ich wy wietlania w ramce 
PhotoFrame i zaoszcz dzenia miejsca w pami ci.

•

•

Tworzenie i zarz dzanie
albumami zdj

Tworzenie albumu
Mo esz stworzy  album w ramce PhotoFrame 
lub w urz dzeniu pami ci znajduj cym si  w 
ramce PhotoFrame.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Photos], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

»

RESETRESET
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5 Wpisz nazw  dla albumu (maksimum 24 
znaki).

Wybierz alfabet i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .
Po wpisaniu nazwy albumu wybierz 
klawisz  Enter i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

Dodawanie/usuwanie albumu do/z 
pokazu slajdów
Mo esz doda  album do pokazu slajdów, jak 
równie  pó niej go usun .
1 W g ównym menu wybierz kolejno  [Slid

eshow]>[Settings]>[Slideshows]> ród o
zdj .

2 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
Zostanie wy wietlona lista albumów.

3 Zaznacz album z listy, który chcesz doda .
4 Naci nij przycisk , aby uzyska  dost p do 

[Slideshow Menu].
5 Wybierz pozycj [Add Album] lub 

[Default album] i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

•

•

»

Zostanie wy wietlona klawiatura.

3 Wpisz nazw  dla albumu (maksimum 24 
znaki).

Wybierz alfabet i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .
Po wpisaniu nazwy albumu wybierz 
klawisz  Enter i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

Delete an album
1 Wybierz album.
2 Ponownie naci nij przycisk .
3 Wybierz pozycj [Default album] i naci nij

przycisk OK, aby potwierdzi .
4 Wybierz pozycj [Yes] i naci nij przycisk 

OK, aby potwierdzi .

Tworzenie albumu pokazu 
slajdów
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Slideshows] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz ród o zdj  i naci nij przycisk 
OK, aby wybra  pozycj [New Slideshow].

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
Zostanie wy wietlona klawiatura.

»

•

•

»
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Zmiana nazwy albumu pokazu slajdów
1 W obszarze  [Slideshow Menu] wybierz 

pozycj [Rename Slideshow], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlona klawiatura.

2 Wpisz nazw  dla albumu (maksimum 24 
znaki).

Wybierz alfabet i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .
Po wpisaniu nazwy albumu wybierz 
klawisz  Enter i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

Usuwanie albumu pokazu slajdów
1 W obszarze  [Slideshow Menu] wybierz 

pozycj [Delete Slideshow], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Yes] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

»

•

•

6 Wybierz album i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

Album zostanie dodany do/usuni ty z 
pokazu slajdów.

»
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3 Wybierz efekt przej cia i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

Wskazówka

Je li wybierzesz efekt  [Random], wszystkie dost pne
efekty przej cia zostan  losowo zastosowane do 
wszystkich zdj  pokazu slajdów.

•

Wybór cz stotliwo ci
wy wietlania zdj
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Frequency] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

5 Digital 
PhotoFrame
– korzystanie z 
dodatkowych 
funkcji

Wybór sekwencji pokazu 
slajdów
Mo esz wy wietla  zdj cia kolejno lub losowo.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Slideshow sequence] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz opcj [Sequential].
Aby wy wietla  zdj cia losowo, 
wybierz pozycj [Random].

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Wybór efektu przej cia
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Transition Effect] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•
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9 Naci nij przycisk , aby wy wietli  kola .
Aby zatrzyma  wy wietlanie kola u
zdj , wybierz kolejno  [Slideshow]>
[Collage]>[Single] i naci nij przycisk 
OK, aby zatwierdzi .

Wskazówka

Po wybraniu uk adu kola u ramka PhotoFrame 
wy wietli statyczny kola , a tryb pokazu slajdów zostaje 
wy czony.
Po wybraniu formatu  [Random] ramka PhotoFrame 
automatycznie utworzy losowy kola  na podstawie 
optymalnego uk adu zdj  i wy wietli kola e w trybie 
pokazu slajdów. 

•

•

Wybór t a
Mo esz wybra  kolor obramowania dla zdj
mniejszych od wy wietlacza ramki PhotoFrame.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Background Color] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•

3 Wybierz czas wy wietlania zdj .
[<5 Seconds] (domy lny)

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Wy wietlanie kola y zdj
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Slideshow], a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Collage] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [Multi] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

4 Wybierz uk ad.
5 Naci nij przycisk , aby wybra [Photo 1].
6 Ponownie naci nij przycisk , aby uzyska

dost p do opcji ród a zdj .
7 Zaznacz zdj cie ze ród a zdj .
8 Powtórz czynno ci od 5 do 7 do momentu, 

a  wszystkie wymagane zdj cia zostan
zaznaczone.

•
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Po wybraniu pozycji  [RadiantColor]
ramka PhotoFrame rozci gnie kolory 
na kraw dziach zdj cia tak, aby 
wype ni  nimi pozosta  cz  ekranu 
bez wy wietlania czarnego paska czy 
zniekszta cania proporcji.

Regulacja jasno ci
Mo esz ustawi  jasno  ramki PhotoFrame, aby 
uzyska  mo liwie najlepszy obraz zdj .
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Setup], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Brightness] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

»3 Wybierz kolor t a/[Auto fi t]/
[RadiantColor] i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

Po wybraniu koloru t a ramka 
PhotoFrame wy wietli zdj cie z 
wybranym kolorem w tle lub z 
czarnym paskiem.

Po wybraniu pozycji  [Auto fi t] ramka 
PhotoFrame rozci gnie zdj cie
do ca ego ekranu z mo liwym
zniekszta ceniem obrazu.

»

»
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2 Wybierz pozycj [Memory Card] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [Delete enable] lub 
[Delete disable] i naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

Ustawianie godziny i daty
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Time

and Date] wybierz pozycj [Set time].

2 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
3 Naci nij przyciski / / /  i OK, aby 

wprowadzi  aktualn  godzin  w ramce 
PhotoFrame.

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
5 Powtórz czynno ci od 1 do 4, aby ustawi

aktualn  dat  w ramce PhotoFrame.

3 Naci nij przycisk / , aby wyregulowa
jasno .

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

W czanie/Wy czanie
ochrony zawarto ci karty 
pami ci
Mo esz w czy  funkcj  usuwania w urz dzeniu 
pami ci umieszczonym w ramce PhotoFrame. 
Aby zapobiec usuni ciu zdj  z urz dzenia 
pami ci, mo esz wy czy  funkcj  usuwania w 
urz dzeniu pami ci.
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Setup], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

PL
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Ustawianie przypomnienia
Mo esz ustawi  przypomnienie o wa nym 
wydarzeniu oraz wybra  zdj cie, które ma by
wy wietlone o okre lonym czasie.

Wskazówka

Przed ustawieniem przypomnienia ustaw aktualn
godzin  i dat  w ramce PhotoFrame.

•

Tworzenie przypomnienia
1 W g ównym menu wybierz pozycj

[Setup], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Event Reminder] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [New reminder] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlona klawiatura.

4 Wpisz nazw  dla albumu (maksimum 24 
znaki).

Wybierz alfabet i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .
Po wpisaniu nazwy albumu wybierz 
klawisz  Enter i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

»

•

•

Ustawianie formatu godziny i daty
Mo esz ustawi  format godziny i daty w ramce 
PhotoFrame.
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Time

and Date] wybierz pozycj [Set time 
format], a nast pnie naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

2 Naci nij przycisk / , aby wybra  format 
godziny.

[12 Hour]
[24 Hour]

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .
4 Powtórz czynno ci od 1 do 3, aby ustawi

format daty.
[DD/MM/YY]
[MM/DD/YY]

Ustawianie wy wietlanego zegara
Ramk  PhotoFrame mo na te  wykorzysta
jako zegar.
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Time

and Date] wybierz pozycj [Show clock],
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Naci nij przycisk / , aby wybra :
[No clock]
[In slideshow]
[Both]

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•
•

•
•

•
•
•
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Wskazówka

Gdy uruchomi si  przypomnienie, naci nij dowolny 
przycisk, aby je wy czy . Aby zatrzyma  funkcj  drzemki, 
naci nij dwukrotnie ten sam przycisk.

•

W czanie przypomnienia
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Event 

Reminder] wybierz przypomnienie, 
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Set] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [On], aby w czy
przypomnienie.

Aby wy czy  przypomnienie, wybierz 
pozycj [Off].

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Usuwanie przypomnienia
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Event 

Reminder] wybierz przypomnienie, 
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Delete reminder] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•

Ustawianie godziny i daty dla 
wydarzenia
1 W obszarze  [Setup]>[Options]>[Event 

Reminder] wybierz przypomnienie, 
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi  wybór.

2 Wybierz pozycj [Time] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Naci nij przyciski / / /  i OK, aby 
ustawi  godzin , a nast pnie naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

4 Powtórz czynno ci od 2 do 3, aby ustawi
dat .
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Naci nij przycisk / / / , aby prze cza
mi dzy zdj ciami.

1 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Ustawianie drzemki
1 Naci nij przycisk  i wybierz 

kolejno  [Setup]>[Options]>[Event 
Reminder]>[Snooze], a nast pnie naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz jedn  z opcji i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

[Off]
[10 Minutes]
[60 Minutes]

Aby anulowa  funkcj  drzemki, wybierz 
pozycj [Off].

Automatyczne w czanie/
wy czanie wy wietlacza
Mo esz ustawi  godzin , o której ramka 
PhotoFrame ma automatycznie w czy
lub wy czysz wy wietlacz. Mo esz tak e
wyregulowa  ustawienia jasno ci dla ramki 
PhotoFrame tak, aby w cza a lub wy cza a
wy wietlacz w zale no ci od jasno ci otoczenia. 

•

•
•
•

•

3 Wybierz pozycj [Yes], aby usun
przypomnienie.

4 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Wybór zdj cia dla przypomnienia
Mo esz wybra  zdj cie dla przypomnienia. 
Ka de przypomnienie uruchamia tylko 
ostatnio zdefi niowane zdj cie. Je li nie ma 
zdefi niowanego zdj cia, przypomnienie 
przywo a domy lne zdj cie startowe 
zdefi niowane przez fi rm  Philips.
1 Naci nij przycisk , aby wybra

kolejno  [Setup]>[Options]>[Event 
Reminder]>przypomnienie, a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Photo] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz ród o zdj  i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

Zdj cia z albumu wy wietlone zostan
w trybie miniatur.

»
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Wskazówka

Dni pracy: poniedzia ek 00.00 – pi tek 23.59
Weekend: sobota 00.00 – niedziela 23.59
Je li wybrana jest opcja  [Time]>[Set On/Off]>[On],
tryb Smart Power jest wy czony.
Po wci ni ciu dowolnego przycisku o godzinie 
przypomnienia ramka PhotoFrame uruchomi 
przypomnienie, a po pi ciu minutach powróci do trybu 
Smart Power. Ramka PhotoFrame nie powróci do 
trybu Smart Power, je li nast pi  czas wy czenia lub 
o wietlenie jest zbyt silne.

•
•
•

•

Ustawianie w czania/wy czania
wy wietlacza wed ug o wietlenia
Mo esz u y  domy lnych ustawie  jasno ci
o wietlenia otoczenia lub ustawi  je 
samodzielnie.
1 Naci nij przycisk , aby wybra

kolejno  [Setup]>[Options]>[Smart 
power]>[Lighting], a nast pnie naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Settings] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

Aby u y  domy lnych ustawie , wybierz 
pozycj [Default] i naci nij przycisk OK,
aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [On - Set current] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Ramka PhotoFrame uruchomi si , gdy 
jasno  otoczenia osi gnie warto
ustawion  w opcji [On - Set current].

•

»

Wskazówka

Przed ustawieniem funkcji automatycznego w czania/
wy czania ustaw aktualn  godzin  i dat  w ramce 
PhotoFrame.

•

Ustawianie automatycznego 
w czania/wy czania wy wietlacza
wed ug godziny
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Smart power], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Time] i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

3 Wybierz pozycj [Weekday] i naci nij
przycisk OK, aby potwierdzi .

Aby uruchomi  funkcj  Smart Sleep 
podczas weekendów, wybierz pozycj
[Weekend].

4 Wybierz pozycj [Auto on]/[Auto off] i 
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Aby anulowa  pozycje [Auto
on]/[Auto off], wybierz kolejno  [Set
On/Off]>[Off].

5 Naci nij przyciski / / /  i OK, aby 
ustawi  godzin  dla funkcji automatycznego 
w czania.

6 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•

•
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Ustawianie d wi ku
przycisków
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Options]>[Set Beep], a 
nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [On], aby w czy  d wi k
przycisków.

Aby wy czy  d wi k przycisków, 
wybierz pozycj [Off].

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Wy wietlanie stanu ramki 
PhotoFrame
Mo esz wy wietli  informacje na temat ilo ci
wolnego miejsca, pod czonych no ników i 
wersji oprogramowania sprz towego ramki 
PhotoFrame.
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Options]>[Status], a nast pnie
naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Stan ramki PhotoFrame zostanie 
wy wietlony z prawej strony ekranu.

•

»

 Aby ramka PhotoFrame wy czy a si ,
gdy jasno  otoczenia osi gnie ustawion
warto , wybierz pozycj
[Off - Set current].

Wskazówka

Je li poziom jasno ci [On - Set current] znajduje 
si  zbyt blisko poziomu jasno ci [Off - Set 
current], funkcja automatycznego w czania/
wy czania wy wietlacza mo e nie dzia a .

Wy czanie trybu Smart Power
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Options]>[Smart power]>[Off].
2 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Ustawianie prezentacji
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Options]>[DEMO].
2 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

Ustawianie automatycznej 
orientacji ekranu
Mo esz wy wietla  zdj cia w prawid owej 
orientacji w zale no ci od poziomego/
pionowego po o enia ramki PhotoFrame.
1 W g ównym menu wybierz kolejno 

[Setup]>[Options]>[Auto Orientation],
a nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

2 Wybierz pozycj [Enable], aby ustawi
funkcj  automatycznej orientacji ekranu.

Aby wy czy  funkcj  automatycznej 
orientacji ekranu, wybierz pozycj
[Disable].

3 Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

•

•
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284,6 x 195,1 x 35,4 mm/
11,20 x 7,68 x 1,39 cali
Waga (g ówne urz dzenie): 0,718 kg/
1,58 funta
Przedzia  temperatury (podczas pracy): 
0°C - 40°C/32°F - 104°F
Przedzia  temperatury (podczas 
sk adowania): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Zasilanie
Wej .: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,6 A
Wyj .: 9 V   2 A
Poziom efektywno ci: IV
Pobór mocy: przy w czonym urz dzeniu 
5,43 W
Obs ugiwane typy zasilania: sieciowe

Akcesoria
Zasilacz sieciowy
Przewód USB do po czenia z 
komputerem
Podstawa
Skrócona instrukcja obs ugi
P yta CD-ROM zawieraj ca

Podr cznik u ytkownika
Philips PhotoFrame Manager 
(program i instrukcja)

Udogodnienia
Czytnik kart: Wbudowany (3x)
Obs ugiwany format zdj : zdj cia JPEG 
(pliki JPEG do 10 MB, do 20 megapikseli)
Mo liwo  zmiany orientacji ekranu: 
automatyczna orientacja zdj cia, poziom, 
pion
Przyciski i elementy steruj ce: 3 przyciski, 
4-kierunkowy przycisk nawigacyjny i klawisz 
Enter
Tryb odtwarzania: przegl danie w 
trybie pe noekranowym, pokaz slajdów, 
przegl danie w trybie miniatur
Zarz dzanie albumami: tworzenie, 
usuwanie, edycja, zmiana nazwy
Edycja zdj : kopiowanie, usuwanie, 
obracanie, powi kszanie i kadrowanie
Efekty fotografi czne: czarno-bia y, 
obramowania, sepia, kolor promienny
Zarz dzanie pokazami slajdów: tworzenie, 
usuwanie, zmiana nazwy pokazu slajdów

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

6 Informacje o 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez 
powiadomienia.

•

10FF3CDW/10FF3CME/
10FF3CMI
Obraz i wy wietlacz

K t widzenia: @ C/R > 10, 120º (poziom)/
110º (pion)
Czas dzia ania, do 50% jasno ci: 
20000 godz.
Proporcje obrazu: 16:9
Rozdzielczo  panelu: 800 x 480
Jasno : 250 cd/m²
Kontrast (typowy): 300:1

Po czenia
USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
No nik pami ci

Typy kart pami ci: 
Compact Flash typu I 
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Karta Multimedia
Karta xD
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo

USB: pami fl ash USB
Pojemno  pami ci wbudowanej: 128 MB 
(na 510-1020 zdj , oko o 26 MB 
u ywanych przez system)

Wymiary
Wymiary zestawu z podstaw
(szer. x wys. x g b.): 

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Karta xD
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo

USB: pami fl ash USB
Pojemno  pami ci wbudowanej: 128 MB 
(na 510-1020 zdj , oko o 26 MB 
u ywanych przez system)

Wymiary
Wymiary zestawu z podstaw
(szer. x wys. x g b.): 
222,6 x 182,2 x 33,2 mm/
8,76 x 7,17 x 1,31 cali
Waga (g ówne urz dzenie): 0,34 kg/
0,75 funta
Przedzia  temperatury (podczas pracy): 
0°C - 40°C/32°F - 104°F
Przedzia  temperatury (podczas 
sk adowania): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Zasilanie
Wej .: 100 - 240 V/ 50-60 Hz 0,6 A
Wyj .: 9 V   2 A
Poziom efektywno ci: IV
Pobór mocy: (urz dzenie w czone) 
4,63 W
Obs ugiwane typy zasilania: sieciowe

Akcesoria
Zasilacz sieciowy
Przewód USB do po czenia z 
komputerem
Podstawa
Skrócona instrukcja obs ugi
P yta CD-ROM zawieraj ca

Podr cznik u ytkownika
Philips PhotoFrame Manager 
(program i instrukcja)

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Ustawienia pokazu slajdów: losowo, 
sekwencyjnie, efekt przej cia, kola  (z wielu 
zdj )
Kolor t a ekranowego: czarny, bia y, szary, 
automatycznie dopasowany
Mo liwo ci konfi guracji: regulacja 
jasno ci, j zyk, stan, przypomnienie z 
funkcj  drzemki, w czanie/wy czanie
d wi ku, ustawianie godziny i daty, 
w czanie/wy czanie zegara, ród o zdj ,
automatyczne w czanie/wy czanie, pokaz 
slajdów
Stan systemu: wersja oprogramowania 
sprz towego, ilo  wolnego miejsca
Stan pod czonych no ników: pod czone 
no niki, 
Obs uga Plug & Play: Windows Vista, 
Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X
Zgodno  z przepisami: BSMI, C-Tick, CCC, 
CE, FCC, GOST, PSB, Switzerland, UL/cUL
Pozosta e udogodnienia: zgodno  z 
blokad  Kensington
J zyki menu ekranowego: angielski, 
hiszpa ski, niemiecki, francuski, w oski, 
holenderski, du ski, rosyjski, chi ski
uproszczony, chi ski tradycyjny, portugalski

8FF3CDW/8FF3CME
Obraz i wy wietlacz

K t widzenia: @ C/R > 10, 130º (poziom) / 
110º (pion)
Czas dzia ania, do 50% jasno ci: 
20000 godz.
Proporcje obrazu: 4:3
Rozdzielczo  panelu: 800 x 600
Jasno : 250 cd/m²
Kontrast (typowy): 300:1

Po czenia
USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

No nik pami ci
Typy kart pami ci: 

Compact Flash typu I 
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Karta Multimedia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Po
ls

ki

PL



32

7 Gwarancja i 
serwis

Ograniczona roczna gwarancja (obejmuj ca
tylko Stany Zjednoczone i Kanad )
Firma Philips gwarantuje, e podczas 
normalnego u ytkowania, zgodnego 
ze wskazówkami technicznymi oraz 
ostrze eniami, ten produkt b dzie wolny 
od wad materia owych, produkcyjnych oraz 
monta owych przez okres jednego roku od 
daty zakupu. Gwarancja obejmuje wy cznie
pierwszego nabywc  produktu, a praw z niej 
wynikaj cych nie mo na przekazywa . Aby 
skorzysta  z praw wynikaj cych z gwarancji, 
nale y dostarczy  dowód zakupu w postaci 
orygina u paragonu, na którym widnieje nazwa 
produktu i data zakupu. Aby uzyska  pomoc 
techniczn  lub napraw  gwarancyjn , nale y
odwiedzi  stron  internetow  www.philips.
com/welcome lub skontaktowa  si  z Biurem 
Obs ugi Klienta fi rmy Philips pod numerem:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) dla U.S.A., 
Portoryko i ameryka skich Wysp Dziewiczych. 
1-800-661-6162 (linia francuskoj zyczna), 1-
888-PHILIPS (1-888-744-5477) (linia angielsko- 
i hiszpa skoj zyczna) dla Kanady. NIE UDZIELA 
SI ADNYCH INNYCH WYRA NYCH
ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI. 
Odpowiedzialno fi rmy Philips jest ograniczona 
do naprawy lub wymiany produktu. Decyzja 
o tym, czy produkt zostanie wymieniony czy 
naprawiony, nale y wy cznie do fi rmy Philips. 
W stopniu dozwolonym przez obowi zuj ce
prawo fi rma Philips wyklucza odpowiedzialno
za wszelkie szkody przypadkowe, specjalne 
lub po rednie. Ta gwarancja przyznaje 
u ytkownikowi okre lone prawa. W zale no ci
od obowi zuj cego prawa u ytkownik mo e
mie  równie  inne prawa.
O wiadczenie dotycz ce zakazanych substancji
Produkt jest zgodny z wymogami RoHs oraz 
Philips BSD (AR17-G04-5010-010).
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wy wietlane na ekranie ramki PhotoFrame. 
Za pomoc  programów komputerowych 
mo na przekonwertowa  takie obrazy do 
standardowego formatu JPEG, aby móc je 
wy wietli  w ramce PhotoFrame.
Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
prze cza si  w tryb automatycznego 
wy czenia po tym jak zosta  on ustawiony?
Sprawd , czy zosta a poprawnie ustawiona 
aktualna godzina, godzina automatycznego 
wy czenia i godzina automatycznego 
w czenia. Ramka PhotoFrame automatycznie 
wy czy wy wietlacz dok adnie o godzinie 
automatycznego wy czenia. Je li w danym 
dniu ustawiona godzina ju  min a, urz dzenie 
wy czy si  samoczynnie o tej godzinie w dniu 
nast pnym.
Próbuj  za adowa  zdj cia z komputera PC na 
kart  pami ci, któr  nast pnie pod czam do 
ramki PhotoFrame. Jednak ramka PhotoFrame 
nie pokazuje tych zdj . Co mog  zrobi ?
Wgraj wszystkie zdj cia do katalogu g ównego
karty pami ci. Wy cz ramk  PhotoFrame, w ó
kart  pami ci i ponownie uruchom ramk
PhotoFrame. W ci gu kilku sekund wszystkie 
zdj cia z katalogu g ównego karty pami ci
zostan  automatycznie skopiowane do ramki 
PhotoFrame. Po wykonaniu tej operacji katalog 
g ówny karty pami ci NIE zostanie opró niony. 
Pami taj, e operacja ta nie obejmuje zdj
znajduj cych si  w podkatalogach.
Czy ramka PhotoFrame obs uguje format 
progresywnego JPEG?
Nie, ramka nie obs uguje progresywnego JPEG. 
Je li w o ysz kart  pami ci z plikiem w formacie 
progresywnego JPEG, ramka PhotoFrame nie 
wy wietli go.
Dlaczego nie mo na usun  jednego z 
fabrycznie wgranych obrazów (zdj cie
dziecka)?
Ramka PhotoFrame jest wyposa ona w 
ograniczon  ilo  pami ci wewn trznej, która 
pozwala na zachowanie do 4 zdj  (po tym jak 

8 Najcz ciej
zadawane 
pytania

Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?
Ekran LCD nie jest ekranem dotykowym. 
Skorzystaj z przycisków do obs ugi z ty u ramki 
PhotoFrame.
Czy mo na zmienia  zdj cia w pokazie slajdów 
u ywaj c ró nych kart pami ci?
Tak. Gdy karta pami ci jest pod czona do 
ramki PhotoFrame, wy wietlone zostaj  zdj cia
z tej konkretnej karty w trybie pokazu slajdów.
Czy ekran LCD ulegnie uszkodzeniu, je li
przez d u szy czas b dzie wy wietlane to 
samo zdj cie?
Nie. Ramka PhotoFrame mo e wy wietla  to 
samo zdj cie bez przerwy przez 72 godziny bez 
negatywnego wp ywu na ekran LCD.
Czy mo na wykorzysta  ramk  PhotoFrame 
do usuni cia zdj  z karty pami ci?
Tak, urz dzenie obs uguje funkcj  usuwania 
zdj  z zewn trznych urz dze , takich jak karta 
pami ci.
Czy mo na drukowa  zdj cia z ramki 
PhotoFrame?
Nie, drukowanie zdj  bezpo rednio z 
urz dzenia nie jest mo liwe.
Czy mo na korzysta  z ramki PhotoFrame w 
trakcie cyklów automatycznego wy czenia?
Tak. Naci nij dowolny przycisk, aby ponownie 
w czy  urz dzenie.
Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
wy wietla wszystkich zdj ?
Aparaty cyfrowe robi  zdj cia i zapisuj  je w 
formacie JPEG zgodnie z normami bran owymi. 
Ramka PhotoFrame zaprojektowana jest w taki 
sposób, aby wy wietla  zdj cia zgodnie z tymi 
samymi normami. Obrazy, takie jak zdj cia ze 
stron internetowych, zeskanowane obrazy lub 
zdj cia w formacie RAW z profesjonalnych 
aparatów nie s  zapisywane zgodnie z normami 
bran owymi i dlatego nie s  poprawnie 
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menu>Slideshow>Background>RadiantColor/
Auto fi t/black/red/gray.
Jakie s  ró nice pomi dzy kolorem t a, 
automatycznym dopasowaniem a kolorem 
promiennym (RadiantColor)?
Je li format zdj cia ró ni si  od formatu ramki 
PhotoFrame, urz dzenie oferuje kilka rozwi za .
1.  Automatyczne dopasowanie: podobnie jak w 

przypadku telewizora panoramicznego, ramka 
PhotoFrame rozci ga zdj cie, aby dopasowa
je do pe nego rozmiaru ekranu, z mo liwym
zniekszta ceniem zdj cia.

2.  Kolor t a: ramka PhotoFrame wy wietla
zdj cie bez zniekszta ce , ale za to z czarnym 
paskiem lub wybranym kolorem t a.

3.  Kolor promienny (RadiantColor): ramka 
PhotoFrame wy wietla zdj cie bez 
zniekszta ce  z wykorzystaniem koloru 
promiennego. RadiantColor to nowa 
technologia umo liwiaj ca analiz  koloru 
na kraw dziach obrazu i rozci gni cie tego 
koloru na ca y ekran. Poprawia to znacznie 
wra enia podczas ogl dania. Opcj  t  mo na
znale , wybieraj c kolejno: Main menu>
Slideshow>Background>RadiantColor/Auto 
fi t/black/red/gray.

Dlaczego po pod czeniu zarówno pami ci
fl ash USB jak i komputera PC nie mo na
zobaczy  pami ci USB w komputerze?
Jest to ograniczenie ramki PhotoFrame. Je li
chcesz przenie  zdj cia z komputera PC do 
pami ci fl ash USB, zalecamy przeprowadzenie 
tej operacji z poziomu komputera. 
Czy ramka PhotoFrame obs uguje karty CF II?
Nie, urz dzenie nie obs uguje kart CF II. 
Dlaczego opcja automatycznego przyciemniania 
nie dzia a?
1. Najpierw ustaw godzin .
2.  W menu g ównym wybierz kolejno --> Auto 

dim --> Auto dim start (jest to godzina, o 
której wy wietlacz ma si  uruchomi ), a 
nast pnie kliknij OK, aby potwierdzi .

3.  Ustaw godzin  zako czenia dla 
automatycznego przyciemniania (jest to 
godzina, o której wy wietlacz ma si  wy czy )
i naci nij przycisk OK, aby potwierdzi .

ramka PhotoFrame zmieni rozmiar zdj , aby 
zmie ci y si  w pami ci wewn trznej). 
Ramka PhotoFrame daje u ytkownikowi 
mo liwo  usuni cia 3 zdj  i wgrania innych 3 
zdj  z wyj tkiem 1 oryginalnego zdj cia fi rmy 
Philips
(przedstawiaj cego dziecko i logo fi rmy Philips).
Po zaktualizowaniu oprogramowania 
sprz towego ramka PhotoFrame umo liwi
u ytkownikowi usuni cie wszystkich 
fabrycznie wgranych obrazów. Nowa wersja 
oprogramowania sprz towego dost pna
b dzie pod koniec lipca 2008. Mo na ci gn
oprogramowanie ze strony internetowej www.
philips.com/support.
Dlaczego po pod czeniu do komputera 
PC nie mo na zobaczy  zawarto ci pami ci
wewn trznej, tylko trzeba u y  karty pami ci, 
aby wgra  zdj cia do ramki?
Ramka PhotoFrame jest wyposa ona w 
ograniczon  ilo  pami ci wewn trznej, która 
pozwala na zachowanie do 4 zdj  (po tym jak 
ramka PhotoFrame zmieni rozmiar zdj , aby 
zmie ci y si  w pami ci wewn trznej). 
Zapobiega to sformatowaniu ramki PhotoFrame 
z poziomu komputera PC. Mo na jednak wgra
zdj cia do pami ci wewn trznej poprzez inne 
karty pami ci. 
Dlaczego zdj cia s  zniekszta cone?
Je li format zdj cia ró ni si  od formatu ramki 
PhotoFrame (na przyk ad po ustawieniu opcji 
„auto fi t” w ramce PhotoFrame), format 4 x 3 
zdj cia zostanie dopasowany do formatu 
16 x 9 ramki PhotoFrame, przez co mo e
zosta  zniekszta cone. Mo na ustawi  kolor 
t a lub kolor promienny (RadiantColor). 
Wybranie koloru t a zachowuje prawid owe 
proporcje obrazu, ale mo e te  powodowa
wy wietlanie czarnego paska (albo wybranego 
koloru t a). Zalecamy wybranie koloru 
promiennego (RadiantColor), w celu 
zachowania prawid owych proporcji obrazu 
oraz rozci gni cia kolorów ze zdj cia na 
zewn trzne kraw dzie ekranu. Zapewnia to 
najlepsze wra enia podczas ogl dania. Opcj
t  mo na znale , wybieraj c kolejno: Main 
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4.  Wybierz opcj  „ON” dla zegara 
automatycznego wygaszenia i naci nij przycisk 
OK, aby potwierdzi .

Dlaczego po umieszczeniu zdj  z komputera 
ramka PhotoFrame ich nie wy wietla?
By  mo e dlatego, e plik zapisany jest w 
formacie progresywnego JPEG, który to 
format jest bardzo cz sto wykorzystywany na 
stronach internetowych. Ramka PhotoFrame nie 
obs uguje formatu progresywnego JPEG.
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