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Bu kılavuzda açıkça yasaklanan i lemler, ayarlamalar 
veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj 
prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

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 Önemli

Güvenlik

Güvenlik önlemleri ve bakım
Ekranda kalıcı hasar bırakma riski 
ta ıdı ı için asla ekrana sert nesnelerle 
dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, 
ovalamayın.
PhotoFrame uzun süre kullanılmadı ı
zaman fi ini çekin.
Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç 
kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumu ak, 
nemli bir bezle silin. PhotoFrame ürününü 
temizlemek için asla alkol, kimyasal veya 
ev temizlik malzemesi gibi maddeler 
kullanmayın.
PhotoFrame ürününü asla çıplak alev veya 
do rudan güne ı ı ı gibi ısı kaynaklarına
yakın konuma yerle tirmeyin.
PhotoFrame ürününü asla ya mura veya 
suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu 
nesneleri asla PhotoFrame ürününün 
yanına koymayın.
PhotoFrame ürününü asla dü ürmeyin. 
PhotoFrame dü ürüldü ünde hasar görür.
Standı kablolardan uzak tutun. 

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer 
Electronics tarafından açıkça onaylanmayan her 
türlü de i iklik, kullanıcının bu cihazı çalı tırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.
Garanti
Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir 
nitelikte de ildir. Ürünün içini kapatan kapakları
açmayın veya çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips 
Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince 
yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister 
zımni olsun, geçersiz olacaktır. 

•

•

•

•

•

•

•
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Planlama, tasarım ve üretim a amasından
itibaren Philips, kolayca geri dönü türülebilen
ürünler ortaya koymanın önemini vurgular. 
Philips’te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil 
olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifl eri ve geri 
dönü üm programlarına mümkün oldu unca, 
tercihen rakiplerle i  birli i halinde katılmayı
gerektirir.
u anda Hollanda, Belçika, Norveç, sveç ve 

Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmu
ve çalı ır durumda bir geri dönü üm sistemi 
bulunmaktadır.
Philips Consumer Electronics North America, 
ABD’de Elektronik Endüstrisi Birli i (Electronic 
Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri 
dönü üm Projesine ve ürün ömrünü tüketen 
ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönü ümü
için eyalet geri dönü üm inisiyatifl erine ba ı ta
bulunmu tur. Ek olarak geri dönü üm pazarının
geli imini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, 
kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan 
Kuzeydo u Geri dönü üm Konseyi (Northeast 
Recyling Council - NERC) bir geri dönü üm
programı uygulamayı planlamaktadır.
Asya Pasifi k, Tayvan bölgesinde BT ürün geri 
dönü üm yönetimi i leminin uygulanması
için ürünler Çevre Koruma Yönetimi’ne 
(Environment Protection Administration - EPA) 
iade edilebilir, ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw 
web sitesinde bulunabilir. Yardım ve servis için 
lütfen Servis ve Garanti bölümünü okuyun veya 
a a ıdaki Çevre uzmanlarından yardım isteyin.

 atılması

Ürününüz, geri dönü üme tabi tutulabilen ve 
yeniden kullanılabilen, oldukça yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanmı  ve 
üretilmi tir. Bir ürüne, çarpı i aretli tekerlekli çöp 
arabası i aretli etiket yapı tırılması, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında oldu u anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulundu unuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin. 
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
i lemlerinin do ru biçimde gerçekle tirilmesi, 
çevre ve insan sa lı ı üzerinde olumsuz etkilere 
yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Ürün Ömrü Sonunda Ürünün Atılması

Yeni ürününüz geri dönü türülebilen ve 
tekrar kullanılabilen malzemeler içerir. 
Uzmanla mı irketler, yeniden kullanılabilir
malzeme miktarını arttırmak ve atılacak
malzeme miktarını minimuma indirmek için 
ürününüzü geri dönü türebilirler.
Lütfen yerel Philips satıcınızdan eski 
monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel 
yönetmelikler hakkında bilgi edinin.
(Kanada ve ABD’deki mü teriler için) yerel 
eyalet ve federal yönetmeliklere uygun 
biçimde atın.

Geri dönü üm hakkında daha fazla bilgi için 
www.eia.org ile ileti im kurun (Consumer 
Education Initiative - Tüketici E itim nisiyatifi )
Mü teriler için Geri dönü üm Bilgileri
Philips, kurulu un ürün, hizmet ve etkinliklerinin 
çevresel performansının optimize edilmesi için 
teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefl er 
koyar.

•

•

•
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Stand

AC-DC güç adaptörü

CD-ROM (Dijital Kullanım Kılavuzu, Philips 
PhotoFrame Manager ve onun Kullanım
Kılavuzu)

•

•

•

2 Digital 
PhotoFrame
Ürününüz

Bu ürünü satın aldı ınız için te ekkür ederiz; 
Philips dünyasına ho  geldiniz! Philips tarafından
sunulan destekten tam olarak yararlanmak için, 
www.Philips.com/welcome adresinden ürün 
kaydınızı yaptırın.

Giri
Philips Dijital PhotoFrame ile dijital 
foto rafl arınızı yüksek kalitede 
görüntüleyebilirsiniz. Ürünü, a a ıdaki üç modda 
sürekli gösterim için düz bir yüzeye yerle tirebilir
veya duvara asabilirsiniz.

Slayt gösterisi
Gözat
Takvim

Kutuda neler var

Philips Dijital PhotoFrame

•
•
•

•

TR
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PC için USB kablosu*

Hızlı Ba langıç Kılavuzu

•

•••

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
Seçimi onaylama

e
Ana menüye giri
Tu  takımından çıkı
Foto raf Menüsüne giri /çıkı
Slayt gösterisi modunu durdurma
Bir foto rafı uzakla tırma

f RESET
Fabrika ayarlarına sıfırlama

•

•
•
•
•
•

•

Digital PhotoFrame hakkında
genel bilgiler

a
PhotoFrame açma/kapatma

b
Slayt gösterisi görüntüleme
Görüntüleme modunu de i tirme 
Bir foto rafı yakınla tırma

c / / /
Önceki/sonraki/sa daki/soldaki ö eyi
seçme
Foto raf kırpma
Saat/tarihin ayarlama

•

•
•
•

•

•
•
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g
Bir USB fl ash sürücü için yuva

h
PC USB kablosu için yuva

i CF
Bir CF kart için yuva

j SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo 
Bir SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo 
kart için yuva

k SD
Bir SD kart için yuva

l DC
AC-DC güç adaptörü için yuva

m Stand deli i

n Anahtar deli i

•

•

•

•

•

•
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Gücü ba layın

Not

PhotoFrame ürününün yerle tirirken güç fi i ve prizinin 
kolayca eri ilebilir oldu undan emin olun.

•

1 Güç kablosunu PhotoFrame ürününün  DC
yuvasına ve bir güç kayna ı prizine ba layın.

Bir depolama aygıtı ba layın
A a ıdaki depolama aygıtlarından birisindeki 
foto rafl arı görüntüleyebilirsiniz:

a
b

a
b

3 Ba larken

Dikkat

Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen 
ekilde kullanın.

•

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.
Philips ile ileti im kurarsanız, seri ve model 
numaralarınız istenecektir. PhotoFrame model 
numarasını ve seri numarasını PhotoFrame 
ürününün arkasında veya altında bulabilirsiniz. Bu 
numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Standı kurun
PhotoFrame ürününü düz bir yüzeye 
yerle tirmek için birlikte gelen standı
PhotoFrame ürününün arkasına takın.
1 Standı PhotoFrame ürününe yerle tirin.

2 PhotoFrame ürününe tutturmak için tandı
saat yönünde 45 derece döndürün.

TR



11

Birkaç saniye sonra hafıza kartındaki
foto rafl ar ardı ık olarak bir slayt 
gösterisi eklinde görüntülenir.

pucu

Hafıza kartı bo  veya hasarlıysa “[Sorry, Card/Device 
error!]” görüntülenir.

•

Depolama aygıtını ayırma
USB yuvası CF yuvası veya  SD/MMC/
xD/MS/MS Pro Duo yuvası için hafıza
kartını veya USB fl ash sürücüyü çıkarın.

SD yuvası için kilidi açmak için hafıza
kartını tekrar itin ve hafıza kartını çıkarın.

pucu

Bir USB sürücü ile bir 2G xD kart kullanılırsa sistem 
kararsız hale gelebilir. xD kartı veya USB fl ash sürücüyü 
çıkarın.

•

PhotoFrame ürününü açma
1  dü mesine 1 saniyeden uzun süre 

boyunca basılı tutun.
foto rafl ar a a ıdaki önceli e göre Slayt 
Gösterisi olarak görüntülenecektir.

SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo yuva
SD yuva
CF yuva
 yuva

PhotoFrame
PhotoFrame ürününü kapatmak için  
dü mesine 2 saniyeden uzun süre boyunca 
basın.
Ana menüye eri mek için  dü mesine
basın.

»

•

•

»

»

»

»

»

»

•

•

Compact Flash tip I
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Multimedia Card
xD kart
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo
USB fl ash sürücü

1 USB yuvası CF yuvası, veya  SD/MMC/
xD/MS/MS Pro Duo yuvası için bir USB 
fl ash sürücüyü veya bir hafıza kartını sıkıca
yerle tirin.

SD yuvası için hafıza kartı yerine 
kilitlenene kadar hafıza kartını itin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

RESETRESET
T

ür
kç

e
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pucu

PhotoFrame ürününü yalnızca tüm kopyalama 
ve kaydetme i lemleri tamamlandıktan sonra 
kapatabilirsiniz.
Bir depolama aygıtını çıkarmadan önce tüm foto rafl ar 
ekranda görüntülenene kadar bekleyin.

•

•

Ekran menüsü dilini seçme
ekran menüsü dilini ayarlayabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Setup] ö esini seçin ve 

onaylamak için  OK dü mesine basın.

2 [Language] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

3 [Language Setting] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

4 Bir dil seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

pucu

Güç her açıldı ında dili ayarlamak isterseniz  [Language
Setting] menüsünde [Power on Setting]>[On] ö esini
seçebilirsiniz.

•

TR
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pucu

Slayt gösterisi modunda PhotoFrame otomatik olarak 
tüm foto rafl arı gösterir.
Gözatma modunda PhotoFrame geçerli foto rafı
görüntüler ve siz sonraki/önceki foto rafa geçmek için  
/ dü mesine basabilirsiniz.
Takvim modunda PhotoFrame foto rafı takvimle birlikte 
görüntüler. Geçerli zamanı ve bir hatırlatıcı ayarlarsanız
PhotoFrame yanı zamanda zamanı ve hatırlatıcı zamanını
da görüntüler.

•

•

•

Küçük resim modunda 
foto rafl ara Gözatma ve 
düzenleme
Küçük resim modunda birçok foto rafa 
gözatabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Photos] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

Slayt Gösterisi veya Gözat modunda, 
foto rafl ara küçük resim modunda 
gözatmak için OK dü mesine
basabilirsiniz.

2 Bir foto raf kayna ı seçin.
3 Bir albüm seçin ve onaylamak için  OK

dü mesine basın.
Albümdeki foto rafl ar küçük resimler 
olarak gösterilir.

•

»

4 Digital 
PhotoFrame
ürününüzün
kullanımı

Foto rafl arı görüntüleme
1 Ana menüde  [Photos] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

Mevcut foto raf kaynakları görüntülenir.

2 Bir foto raf kayna ı seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

3 Bir albüm seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Albümdeki foto rafl ar küçük resimler 
olarak gösterilir.

4 Foto rafl arı slayt gösterisi olarak 
görüntülemek için  dü mesine basın.
Slayt gösterisi modunda, önceki/sonraki 
foto rafı görüntülemek için /  dü mesine
basın.
Slayt gösterisi modunda Slayt gösterisi, 
Gözat ve Takvim modları arasında geçi
yapmak için   dü mesine basabilirsiniz.

»

»

•

•
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3 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir foto raf çerçevesi seçme
1 [Photo Menu] içinde [Frames] ö esini

seçin ardından onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 Bir çerçeve seçin.

3 Onaylamak için  OK tu una basın.

Foto rafın döndürülmesi
1 [Photo Menu] içinde [Rotate] ö esini seçin 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 Bir yön seçin.

Foto rafl ar arasında geçi  yapmak için  
/ / /  dü mesine basın.

4 Bir foto rafı seçmek veya seçimi kaldırmak 
için OK dü mesine basın.

Ekranın sa ında, seçilen foto rafın daha 
büyük hali görüntülenir.
ekranda görüntülenen tüm foto rafl arı
seçmek için OK dü mesine 1 
saniyeden uzun süre basılı tutabilirsiniz.
Albümdeki foto rafl arın sayısı 16’dan 
fazlaysa sonraki 16 foto rafa gitmek için 

/  dü mesine basabilirsiniz.

5 [Photo Menu] ö esine eri mek ve foto rafı
yönetmek için  dü mesine basın.

Bir foto rafı silme
1 [Photo Menu] içinde [Delete Slideshow]

ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 [Yes] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Bir foto raf efekti seçme
1 [Photo Menu] içinde [Photo Effects]

ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 Bir efekt seçin.

»

»

»

»

TR
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pucu

Görüntü kalitesini korumak için görüntüyü PhotoFrame 
ürününde depolamadan önce yakınla tırın ve kırpın.
8FF3CDW/8FF3CME için: Yakınla tırma ve kırpma 
yalnızca 800*600 pikselin üzerindeki foto rafl ara 
uygulanır.
10FF3CDW/10FF3CME/10FF3CMI için: Yakınla tırma ve 
kırpma yalnızca 800*480 pikselin üzerindeki foto rafl ara 
uygulanır.

•

•

•

Foto rafl arı kopyalama

Foto rafl arı PhotoFrame ürününe ve 
PhotoFrame ürününden kopyalama
1 Bir depolama aygıtı ba layın.
2  dü mesine basın ve ardından

[Photos]>[Source]>bir depolama aygıtı
ö esini seçin.

3 Onaylamak için  OK tu una basın.
4 Bir albüm seçin ve onaylamak için  OK

dü mesine basın.
Albümdeki foto rafl ar küçük resimler 
olarak gösterilir.

»

3 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir foto rafın yakınla tırılması ve 
kırpılması
1 [Photo Menu] içinde [Zoom and Crop]

ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 Bir foto rafı yakınla tırmak için  
dü mesine basın.

Bir foto rafı uzakla tırmak için  
dü mesine basın.

3 Foto rafı kırpmak için  / / /  dü mesine
basın.

4 Onaylamak için  OK tu una basın.
5 [Yes] ö esini seçin ve onaylamak için  OK

dü mesine basın.

•
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pucu

Daha fazla görüntü depolamak için yeterli bellek yoksa 
bir hata mesajı görüntülenir.

•

Bir PC/Mac bilgisayara kopyalama ve 
bilgisayardan kopyalama

Not

Bir PC/Mac bilgisayardan foto raf kopyalarken veya 
bilgisayara foto raf aktarırken daima AC gücü ba lı
bırakın.

•

Windows PC (XP ve Vista) veya Mac 
Sisteminden (OS X) PhotoFrame ürününe 
veya PhotoFrame üzerindeki bir hafıza kartına
foto raf kopyalayabilirsiniz.
1 birlikte gelen USB kablosunu PhotoFrame 

üzerindeki   yuvasına ve bir PC/Mac 
bilgisayardaki USB yuvasına ba layın.

5 Foto rafl arı seçin.
6 [Photo Menu] ö esine eri mek için

dü mesine basın.
7 [Copy to] ö esini seçin ve onaylamak için 

OK dü mesine basın.

8 Bir albüm seçin ve kopyalamaya ba lamak
için OK dü mesine basın.

TR
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2 Bir foto raf kayna ı seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

3 [New Album] ö esini seçin ve onaylamak 
için OK dü mesine basın.

Bir tu  takımı görüntülenir.

4 Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
Albüm adı tamamlandı ında Enter
tu unu seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Albümü yeniden adlandırma
1 Bir albüm seçin.
2 [Rename Album] ö esini seçmek için

dü mesine basın ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Bir tu  takımı görüntülenir.

»

•

•

»

2 PC/Mac bilgisayardaki bir albümden 
foto rafl arı seçin.

3 Foto rafl arı PhotoFrame üzerindeki bir 
albüme veya bir hafıza kartına kopyalayın.

4 USB kablosunu çıkarın.
PhotoFrame otomatik olarak yeniden 
ba latılır.

pucu

Ayrıca PhotoFrame ürünündeki veya PhotoFrame 
üzerindeki bir hafıza kartındaki foto rafl arı bir PC/Mac 
bilgisayara da kopyalayabilirsiniz.
PhotoFrame ürününe kopyalanan ve i lenen tüm 
foto rafl ar, depolama alanından tasarruf etmek ve 
PhotoFrame üzerinde en iyi biçimde görüntülemek 
amacıyla yeniden boyutlandırılabilir.

•

•

Foto raf albümleri olu turma
ve yönetme

Bir albüm olu turma
PhotoFrame üzerinde ve PhotoFrame üzerinde 
bulunan bir depolama aygıtında bir albüm 
olu turabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Photos] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

»

RESETRESET
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5 Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
Albüm adı tamamlandı ında Enter
tu unu seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Slayt gösterisine albüm ekleme veya 
gösteriden albüm çıkarma
Slayt gösterisine bir albüm ekleyebilir ve slayt 
gösterisinden bir albümü silebilirsiniz.
1 Ana menüde  [Slideshow]>[Settings]>[Slid

eshows]>bir foto raf kayna ı ö esini seçin.
2 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir albüm listesi görüntülenir.

3 Listeden eklemek istedi iniz albümü seçin.
4 [Slideshow Menu] ö esine eri mek için

dü mesine basın.
5 [Add Album] veya  [Default album] ö esini

seçin ve onaylamak için  OK dü mesine
basın.

•

•

»

3 Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
Albüm adı tamamlandı ında Enter
tu unu seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Bir albümü silme
1 Bir albüm seçin.
2  tu una basın.
3 [Default album] ö esini seçin ve onaylamak 

için OK dü mesine basın.
4 [Yes] ö esini seçin ve onaylamak için  OK

dü mesine basın.

Bir slayt gösterisi albümü 
olu turma
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Slideshows] ö esini seçin ve onaylamak 
için OK dü mesine basın.

3 Bir foto raf kayna ı seçin ve onaylamak için 
[New Slideshow] ö esini seçmek için OK
dü mesine basın.

4 Onaylamak için  OK tu una basın.
Bir tu  takımı görüntülenir.

•

•

»
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Bir slayt gösterisi albümünü yeniden 
adlandırma
1 [Slideshow Menu] içinde [Rename

Slideshow] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

Bir tu  takımı görüntülenir.

2 Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
Albüm adı tamamlandı ında Enter
tu unu seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Bir slayt gösterisi albümünü silme
1 [Slideshow Menu] içinde [Delete

Slideshow] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

2 [Yes] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

»

•

•

6 Bir albüm seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Albüm slayt gösterisine eklenmi /
gösteriden silinmi tir.

»
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3 Bir geçi  efekti seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

pucu

[Random] efektini seçerseniz mevcut tüm geçi  efektleri 
tüm slayt gösterilerine rastgele uygulanacaktır.

•

Slayt gösterisi hızını seçme
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Frequency] ö esini seçin ve onaylamak 
için OK dü mesine basın.

3 Bir geçi  süresi seçme
[<5 Seconds] (varsayılan)

4 Onaylamak için  OK tu una basın.

Kolaj foto raf görüntüleme
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Collage] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

•

5 Digital 
PhotoFrame
ürününüzü daha 
etkin kullanma

Slayt gösterisi sırasını seçme
Slayt gösterisini sırayla veya rastgele 
görüntüleyebilirsiniz.
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Slideshow sequence] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

3 [Sequential] ö esini seçin.
Slayt gösterisini rastgele görüntülemek 
için [Random] ö esini seçin.

4 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir geçi  efekti seçme
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Transition Effect] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

•

TR
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pucu

Bir kolaj düzeni seçerseniz PhotoFrame dura an bir 
kolaj görüntüler ve slayt gösterisi modu devre dı ı
bırakılır.
[Random] biçimini seçerseniz PhotoFrame, foto rafl arın
optimum düzenini temel alarak rastgele kolajlar 
olu turur ve bu kolajları slayt gösterisi modunda 
görüntüler. 

•

•

Arka plan seçme
PhotoFrame ekranından küçük foto rafl ar için 
arka plan kenar rengini seçebilirsiniz.
1 Ana menüde  [Slideshow] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Background Color] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

3 Bir arka plan rengi/ [Auto fi t]/
[RadiantColor] seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

Bir arka plan rengi seçerseniz 
PhotoFrame foto rafl arı bir arka plan 
rengi veya siyah bir çubukla birlikte 
görüntüler.

»

3 [Multi] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

4 Bir düzen seçin.
5 [Photo 1] seçene ini belirlemek için  

tu una basın.
6 Foto raf kayna ı seçeneklerine eri mek için 

 dü mesine tekrar basın.
7 Bir foto raf kayna ından bir foto raf seçin.
8 Tüm foto rafl ar biçim için seçilene kadar 

5-7 adımlarını tekrarlayın.

9 Kolaj foto rafı görüntülemek için
dü mesine basın.

Kolaj görünümünü durdurmak için 
[Slideshow]>[Collage]>[Single]
seçeneklerini seçin ve onaylamak için 
OK tu una basın.

•
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Parlaklı ı ayarlama
En iyi foto raf görüntüleme sonucuna ula mak
için PhotoFrame ürününün parlaklı ını
ayarlayabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Setup] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Brightness] ö esini seçin ve onaylamak 
için OK dü mesine basın.

3 Parlaklı ı ayarlamak için  /  dü mesine
basın.

[Auto fi t] ö esini seçerseniz 
PhotoFrame foto rafı ekrana sı acak
ekilde, görüntüyü bozarak geni letir.

[RadiantColor] ö esini seçerseniz 
PhotoFrame, tam ekrandan küçük 
olan foto rafl arın kenarlarındaki rengi 
geni leterek, siyah çubuklar veya en-
boy oranı bozulması olmadan ekranı
doldurmalarını sa lar.

»

»
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Saat ve tarih ayarlama
1 [Setup]>[Options]>[Time and Date]

menüsünde [Set time] ö esini seçin.

2 Onaylamak için  OK tu una basın.
3 PhotoFrame ürününe güncel saati girmek 

için / / /  ve  OK dü melerine basın.
4 Onaylamak için  OK tu una basın.
5 PhotoFrame ürününün güncel tarihini 

ayarlamak için 1-4 adımlarını tekrarlayın.

Saat ve tarih biçimini ayarlama
PhotoFrame ürününün saat ve tarih biçimini 
ayarlayabilirsiniz.
1 [Setup]>[Options]>[Time and Date]

içinde [Set time format] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

2 Saat biçimini seçmek için  /  dü mesine
basın.

[12 Hour]
[24 Hour]

3 Onaylamak için  OK tu una basın.
4 Tarih biçimini ayarlamak için 1-3 adımlarını

tekrarlayın.
[DD/MM/YY]
[MM/DD/YY]

•
•

•
•

4 Onaylamak için  OK tu una basın.

Hafıza kartının içeri ini
koruma/korumayı kaldırma
PhotoFrame ürününde bulunan bir depolama 
aygıtındaki silme i levini etkinle tirebilirsiniz. 
Ayrıca, bir depolama aygıtındaki foto rafl arın
silinmesini engellemek için depolama aygıtındaki
silme i levini devre dı ı da bırakabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Setup] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Memory Card] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

3 [Delete enable] veya  [Delete disable]
ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
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4 Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
Albüm adı tamamlandı ında Enter
tu unu seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

Olay saati ve tarihini ayarlama
1 [Setup]>[Options]>[Event Reminder],

ö esinde bir hatırlatıcı seçin ve seçimi 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

2 [Time] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

•

•

Saati gösterme
PhotoFrame ürününü bir saat olarak 
kullanabilirsiniz.
1 [Setup]>[Options]>[Time and Date]

içinde [Show clock] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

2 Seçmek için  /  tu una basın:
[No clock]
[In slideshow]
[Both]

3 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir olay hatırlatıcı ayarlama
Özel bir olay için bir hatırlatıcı olu turabilirsiniz 
ve aynı zamanda seçti iniz zamanda 
görüntülenecek bir foto raf da belirleyebilirsiniz.

pucu

Bir olay hatırlatıcı ayarlamadan önce PhotoFrame 
ürününün güncel saat ve tarihini ayarlamanız gerekir.

•

Bir olay hatırlatıcı olu turma
1 Ana menüde  [Setup] ö esini seçin, 

ardından onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Event Reminder] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

3 [New reminder] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

Bir tu  takımı görüntülenir.

•
•
•

»
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3 Hatırlatıcıyı açmak için [On] ö esini seçin.
Hatırlatıcıyı kapatmak için [Off] ö esini
seçin.

4 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir hatırlatıcıyı silme
1 [Setup]>[Options]>[Event Reminder]

Bir hatırlatıcı seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 [Delete reminder] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

3 Hatırlatıcıyı silmek için [Yes] ö esini seçin.
4 Onaylamak için  OK tu una basın.

Bir hatırlatıcı foto rafı seçme
Bir hatırlatıcı için bir foto raf ayarlayabilirsiniz. 
Her olay hatırlatıcı yalnızca en son tanımlanan
foto rafı görüntüler. tanımlanmı  bir foto raf 
yoksa hatırlatıcı varsayılan Philips açılı  foto rafını
görüntüler.
1 [Setup]>[Options]>[Event Reminder]>bir

hatırlatıcı ö esini seçmek için  dü mesine
basın ve onaylamak için  OK dü mesine
basın.

2 [Photo] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

3 Bir foto raf kayna ı seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

•

3 Zamanı ayarlamak için  / / /  ve  OK
dü melerine basın ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

4 Tarihi ayarlamak için 2-3 adımlarını
tekrarlayın.

pucu

Hatırlatıcı alarmı çaldı ında, hatırlatıcıyı durdurmak için 
herhangi bir dü meye basabilirsiniz. Erteleme i levini
durdurmak için aynı dü meye iki defa basın.

•

Bir hatırlatıcıyı açma
1 [Setup]>[Options]>[Event Reminder]

Bir hatırlatıcı seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 [Set] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.
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pucu

Otomatik açma/kapatma i levlerini ayarlamadan 
önce PhotoFrame ürününün güncel saat ve tarihini 
ayarlamanız gerekir.

•

Ekran Otomatik açma/kapatmayı
zamana göre ayarlama
1 Ana menüde  [Setup]>[Smart power]

ö esini seçin, ardından onaylamak için  OK
dü mesine basın.

2 [Time] ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

3 [Weekday] ö esini seçin ve onaylamak için 
OK dü mesine basın.

Haftasonları Akıllı Uyku i levini
etkinle tirmek için  [Weekend] ö esini
seçin.

4 [Auto on]/[Auto off] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

[Auto on]/[Auto off] seçimini iptal 
etmek için [Set On/Off]>[Off] ö esini
seçin.

5 Otomatik açılma i levinin zamanını
ayarlamak için  / / /  ve  OK
dü melerine basın.

6 Onaylamak için  OK tu una basın.

•

•

Albümdeki foto rafl ar küçük resimler 
olarak gösterilir.

Foto rafl ar arasında geçi  yapmak için  / /
/  dü mesine basın.

1 Onaylamak için  OK tu una basın.

Erteleme ayarlama
1  dü mesine basarak 

[Setup]>[Options]>[Event 
Reminder]>[Snooze] ö esini seçin ve 
onaylamak için dü mesine basın.OK

2 A a ıdaki seçeneklerden birini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

[Off]
[10 Minutes]
[60 Minutes]

Erteleme i levini iptal etmek için [Off]
ö esini seçin.

Ekran Otomatik açma/
kapatmayı ayarlama
PhotoFrame ürününün ekranı otomatik olarak 
açıp kapataca ı zamanı ayarlayabilirsiniz. Aynı
zamanda ekranın ortam parlaklı ına göre açılıp
kapanması için PhotoFrame ürününün parlaklık
ayarını da ayarlayabilirsiniz. 

»

•

•
•
•

•
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 PhotoFrame ürününün ayarlanan ortam 
aydınlatması ko ulunda uyku moduna 
geçmesini sa lamak için [Off - Set current]
ö esini seçin.

pucu

[On - Set current] parlaklık düzeyi ile [Off - Set 
current] parlaklık düzeyi birbirine çok yakınsa, 
Otomatik ekran açma/kapatma fonksiyonu 
çalı mayabilir.

Akıllı Güç i levini devre dı ı bırakma
1 Ana menüden  [Setup]>[Options]>[Smart 

power]>[Off] ö esini seçin.
2 Onaylamak için  OK tu una basın.

Demo ayarlama
1 Ana menüden 

[Setup]>[Options]>[DEMO] ö esini seçin.
2 Onaylamak için  OK tu una basın.

Otomatik Yönlendirmeyi 
ayarlama
PhotoFrame ürününün dikey/yatay 
yönlendirilmesine ba lı olarak, foto rafl arı do ru 
yönde görüntüleyebilirsiniz.
1 Ana menüde  [Setup]>[Options]>[Auto

Orientation] ö esini seçin, ardından
onaylamak için  OK dü mesine basın.

2 Otomatik Yönlendirme i levini açmak için 
[Enable] ö esini seçin.

Otomatik Yönlendirme i levini
kapatmak için [Disable] ö esini seçin.

3 Onaylamak için  OK tu una basın.

•

•

pucu

Hafta içi: Pazartesi 00:00 - Cuma 23:59 arası
Hafta sonu: Cumartesi 00:00 - Pazar 23:59 arası
[Time]>[Set On/Off]>[On] seçildiyse aydınlatma Akıllı
Güç i levi devre dı ı bırakılır.
Olay Hatırlatıcı zamanında herhangi bir dü meye 
basarsanız PhotoFrame hatırlatıcı alarmını çalar ve 
5 dakika sonra Akıllı Güç i levine geri döner. Uyku 
zamanı gerçekle ti inde veya ı ık çok güçlü oldu unda
PhotoFrame Akıllı Güç i levine geri dönmez.

•
•
•

•

Ekran Otomatik açma/kapatmayı
aydınlatmaya göre ayarlama
Varsayılan ortam aydınlatma ko ulunu 
kullanabilir ve ayrıca ortam aydınlatma ko ulunu 
kendiniz ayarlayabilirsiniz.
1 [Setup]>[Options]>[Smart 

power]>[Lighting] ö esini seçmek için
 dü mesine basın ve onaylamak için  OK

dü mesine basın.
2 [Settings] ö esini seçin ve onaylamak için 

OK dü mesine basın.

Varsayılan ayarı kullanmak için [Default]
ö esini seçin ve onaylamak için  OK
dü mesine basın.

3 [On - Set current] ö esini seçin ve 
onaylamak için  OK dü mesine basın.

Ortam parlaklı ı [On - Set current]
parlaklı ına ula tı ında PhotoFrame 
açılır. 

•

»
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Dü me sesi ayarlama
1 Ana menüde  [Setup]>[Options]>[Set

Beep] ö esini seçin, ardından onaylamak 
için OK dü mesine basın.

2 Dü me sesini açmak için [On] ö esini
seçin.

Dü me sesini kapatmak için [Off]
ö esini seçin.

3 Onaylamak için  OK tu una basın.

PhotoFrame durumunu 
görüntüleme
PhotoFrame ürünündeki bo  alanı, ba lı ortamı
ve bellenim sürümünü bulabilirsiniz.
1 Ana menüde  [Setup]>[Options]>[Status]

ö esini seçin, ardından onaylamak için  OK
dü mesine basın.

PhotoFrame durumu ekranın sa
tarafında görüntülenir.

•

»
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Sıcaklık aralı ı (depolama): -10°C - 
60°C/14°F - 140°F

Güç
Giri : 100 - 240 V 50/60 Hz 0,6 A
Çıkı : 9 V   2,0 A
Verimlilik seviyesi: IV
Tüketim: Sistem açıkken 5,43 W
Desteklenen güç modu: AC güç

Aksesuarlar
AC-DC Adaptör
PC için USB kablosu
Stand
Hızlı ba langıç kılavuzu
A a ıdakileri içeren CD-ROM

Kullanım Kılavuzu
Philips PhotoFrame Manager (yazılım
ve kılavuz)

Kolaylıklar
Kart Okuyucu: Dahili (3x)
Desteklenen foto raf formatı: JPEG 
foto raf (10MB’a kadar JPEG dosyaları, 20 
Megapiksele kadar)
Desteklenen yerle tirme: Otomatik 
foto raf yönü, Manzara, Portre
Dü meler ve kontroller : 3 dü me, 4 yönlü 
gezinti tu u ve enter tu u
Gösterim modu: Tam ekran gezinme, Slayt 
Gösterisi, Küçük Resim gezinme
Albüm yönetimi: Olu tur, Sil, Düzenle, 
Yeniden Adlandır
Foto raf düzenleme: Kopyala, Sil, Döndür, 
Yakınla tır ve kırp
Foto raf efektleri: Siyah-Beyaz, Çerçeveler, 
Sepya, Canlı renk
Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi 
olu tur, Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini 
yeniden adlandır
Slayt gösterisi ayarları: Rastgele, Sıralı, Geçi
efekti, Kolaj (çoklu resim)
Ekran arka planı: Siyah, Beyaz, Otomatik 
yerle tir
Kurulum i levi: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, 
Ertelemeli olay hatırlatıcı, Sinyal açık/kapalı,
Tarih ev zaman ayarlama, Saat görüntüleme 
etkin/devre dı ı, Foto raf kayna ı, Otomatik 
açma/kapatma, Slayt gösterisi

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6 Ürün bilgileri

Not

Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden de i tirilebilir.•

10FF3CDW/10FF3CME/
10FF3CMI
Görüntü/Panel

Görüntüleme açısı: @ C/R > 10, 120º 
(H)/110º (V)
Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 
20000 saate kadar
En-boy oranı: 16:9
Panel çözünürlü ü: 800 x 480
Parlaklık: 250 cd/m²
Kontrast oranı (tipik): 300:1

Ba lanabilirlik
USB: USB 2.0 Host (Ana), USB 2.0 Slave (Köle)
Depolama Ortamı

Bellek Kartı Tipleri: 
Compact Flash tip I 
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Multimedia Card
xD kart
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo

USB: USB fl ash sürücü
Dahili bellek kapasitesi: 128MB (510-
1020 foto raf için, yakla ık 26MB sistem 
tarafından kullanılır)

Boyutlar
Stand ile birlikte set boyutları
(G x Y x D): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm/
11,20 x 7,68 x 1,39 inç
A ırlık (Ana ünite): 0,718 kg/1,58 lb
Sıcaklık aralı ı (çalı ma): 0°C - 40°C/32°F 
- 104°F

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
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Sıcaklık aralı ı (çalı ma): 0°C - 40°C/32°F 
- 104°F
Sıcaklık aralı ı (depolama): -10°C - 
60°C/14°F - 140°F

Güç
Giri : 100 - 240V/ 50-60 Hz 0,6 A
Çıkı : 9V   2.0 A
Verimlilik seviyesi: IV
Tüketim: (Sistem açık) 4,63 W
Desteklenen güç modu: AC güç

Aksesuarlar
AC-DC Adaptör
PC için USB kablosu
Stand
Hızlı ba langıç kılavuzu
A a ıdakileri içeren CD-ROM

Kullanım Kılavuzu
Philips PhotoFrame Manager (yazılım
ve kılavuz)

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan 
hafıza
Ba lı ortam durumu: Ba lı ortam, 
Tak ve Çalı tır Uyumlulu u: Windows Vista, 
Windows 2000/XP veya üstü, Mac OS X
Yasal Onaylar : BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, 
GOST, PSB, sviçre, UL/cUL
Di er kolaylıklar : Kensington kilit uyumlu
Ekran Menüsü dilleri: ngilizce, spanyolca, 
Almanca, Fransızca, talyanca, Felemenkçe, 
Danca, Rusça, Basitle tirilmi  Çince, 
Geleneksel Çince, Portekizce

8FF3CDW/8FF3CME
Görüntü/Panel

Görüntüleme açısı: @ C/R > 10, 130º (H) 
/ 110º (V)
Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 
20000 saate kadar
En-boy oranı: 4:3
Panel çözünürlü ü: 800 x 600
Parlaklık: 250 cd/m²
Kontrast oranı (tipik): 300:1

Ba lanabilirlik
USB: USB 2.0 Host (Ana), USB 2.0 Slave 
(Köle)

Depolama Ortamı
Bellek Kartı Tipleri: 

Compact Flash tip I 
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Multimedia Card
xD kart
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo

USB: USB fl ash sürücü
Dahili bellek kapasitesi: 128MB (510-
1020 foto raf için, yakla ık 26MB sistem 
tarafından kullanılır)

Boyutlar
Stand ile birlikte set boyutları
(G x Y x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm/
8,76 x 7,17 x 1,31 inç
A ırlık (Ana ünite): 0,34 kg/0,75 lb

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
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7 Garanti ve 
servis

Bir Yıl Sınırlı Garanti (Yalnızca ABD ve Kanada 
için)
Philips, bu ürünün, satın alım tarihten itibaren 
bir yıl süreyle, teknik özellikler ve uyarılara 
uygun olarak normal ekilde kullanılması
halinde, malzeme, i çilik ve montaj hataları
içermeyece ini garanti eder. Bu garanti sadece 
ürünü satın alan ki iyi kapsar ve ba kalarına
devredilemez. Garanti tahtındaki haklarınızı
kullanabilmeniz için, ürün adını ve satın alma 
tarihini gösteren orijinal satı  makbuzu gibi bir 
satın alma kanıtını mutlaka sa lamanız gerekir. 
Mü teri deste i veya garanti hizmeti almak için 
lütfen www.philips.com/welcome adresinden 
web sitemizi ziyaret edin veya a a ıdaki
numaradan Philips Destek Hattı Merkezi ile 
ileti im kurun:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) ABD, Porto 
Riko veya BD Virgin Adaları’nda. 1-800-661-
6162 (Fransızca), 1-888-PHILIPS (1-888-744-
5477) ( ngilizce veya spanyolca) Kanada’da. 
SAR H YA DA ZIMN  BA KA H ÇB R
GARANT  VER LMEZ. Philips’in sorumlulu u, 
kendi takdirine ba lı olarak ürünü onarmak veya 
de i tirmekle sınırlıdır. Tesadüfi , özel veya sonuç 
olarak meydana gelen hasarlar, kanunların izin 
verdi i ölçüde, i bu garanti kapsamının dı ındadır. 
Bu garanti ile size özel yasal haklar verilmi tir. 
Ayrıca, ülkelere göre de i ebilecek ba ka
haklarınız da bulunabilir.
Yasak madde Bildirimi
Bu ürün RoHs ve Philips BSD (AR17-G04-
5010-010) gereksinimleriyle uyumludur.
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formatına dönü türmek amacıyla bilgisayar 
uygulamalarını kullanın.
PhotoFrame ürünüm neden ben ayarladıktan
sonra Otomatik kapanma durumuna 
geçmiyor?
Öncelikle, Otomatik kapatma ve Otomatik 
açma durumları için geçerli saati do ru olarak 
ayarladı ınıza emin olun. PhotoFrame, tam 
olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını
kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için 
ayarlanan saatte Otomatik kapatma durumuna 
geçecektir.
Bilgisayarımdaki foto rafl arı bir hafıza kartına
yüklemeyi deniyorum ve ardından kartı
PhotoFrame ürününe yerle tiriyorum. Fakat 
PhotoFrame foto rafl arı göstermiyor. Ne 
yapabilirim?
PhotoFrame ürününe yüklemeye çalı tı ınız
tüm foto rafl arı, hafıza kartınızın kök dizinine 
yükleyin. PhotoFrame ürününü kapatın, hafıza
kartını takın ve PhotoFrame ürününü yeniden 
ba latın. Hafıza kartının kök dizininde bulunan 
bütün foto rafl ar birkaç saniye içinde otomatik 
olarak PhotoFrame ürününe eklenecektir. 
Hafıza kartının kök dizini bu i lemden sonra 
BO ALMAYACAKTIR. Bu i lemin alt dizinlerdeki 
foto rafl ar için geçerli olmadı ını unutmayın.
PhotoFrame a amalı JPEG destekler mi?
Hayır, a amalı JPEG desteklemez. A amalı JPEG 
dosyası içeren bir hafıza kartı yerle tirirseniz, 
PhotoFrame dosyayı göstermez.
Ön yüklü resimlerden birisini (bebek) neden 
silemiyorum?
PhotoFrame üzerinde yalnızca 4 foto raf 
saklayabilen sınırlı bir dahili hafıza vardır
(PhotoFrame foto rafl arı dahili hafızaya 
sı abilecek ekilde yeniden boyutlandırdıktan
sonra). 
PhotoFrame kullanıcıya 3 foto rafı silme ve 
ba ka 3 foto raf yükleme esnekli i tanır ama 
yalnızca bir orijinal Philips foto rafını (bebekli 
Philips markası) korur.
PhotoFrame, bellenim güncellemesiyle 
kullanıcıya daha fazla esneklik vererek tüm ön 
yüklü görüntüleri silme imkanı tanır. Yeni bellenim 
2008 Temmuz ayı sonunda yayınlanmı  olacaktır. 

8 Sıkça sorulan 
sorular

LCD ekran dokunmatik mi?
LCD ekran dokunmatik de ildir. PhotoFrame 
ürününü kontrol etmek için arkadaki dü meleri 
kullanın.
Farklı hafıza kartları kullanarak farklı slayt 
gösterisi foto rafl arını de i tirebilir miyim?
Evet. PhotoFrame ürününe bir hafıza kartı
ba landı ında, o karttaki foto rafl arı slayt 
gösterisi olarak görüntüler.
Aynı foto rafı uzun süre göstermeye devam 
edersem LCD ekran zarar görür mü?
No. PhotoFrame, aynı foto rafı, LCD ekran 
hiçbir hasar görmeden 72 saat boyunca 
görüntüleyebilir.
PhotoFrame ürününü bir hafıza kartındaki
foto rafl arı silmek için kullanabilir miyim?
Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki 
foto rafl arın silinmesi i lemlerini destekler.
PhotoFrame ürününden foto raf basabilir 
miyim?
Hayır, do rudan foto raf basma i lemini
desteklemez.
PhotoFrame ürününü otomatik kapanma 
süresindeyken kullanabilir miyim?
Evet. Sistemi tekrar ON (AÇIK) durumuna 
getirmek için herhangi bir kontrol dü mesine
basın.
PhotoFrame neden bazı foto rafl arımı
görüntülemiyor?
Dijital kameralar, dijital kamera sektörü 
standartlarına göre foto rafl arı JPEG 
formatında çeker ve kaydeder. PhotoFrame, 
foto rafl arı aynı endüstri standartlarına uygun 
biçimde görüntülemek için tasarlanmı tır. 
Internet görüntüleri, taranmı  görüntüler 
veya profesyonel kameralardan alınan RAW 
formatında foto rafl ar gibi görüntüler, kamera 
sektörü standartlarına göre kaydedilmedi inden
Dijital PhotoFrame’de düzgün görüntülenemez. 
Bu görüntüleri, PhotoFrame için standart JPEG 
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plan>RadiantColor/Otomatik sı dırma/siyah/
kırmızı/gri ö esine gidebilirler.

USB fl ash sürücümle bilgisayarımı aynı anda 
ba ladı ımda neden USB fl ash belle imi
bilgisayarda göremiyorum?
Bu PhotoFrame ürününün bir sınırlamasıdır. 
Bilgisayarınızdan USB fl ash sürücünüze foto raf 
aktarmak istiyorsanız kopyalama eylemlerini 
bilgisayarınızda yapmanızı öneririz. 
PhotoFrame CF II destekler mi?
Hayır, CF II desteklemez. 
Otomatik Karartma neden çalı mıyor?
1.  Önce zamanı ayarlayın. 
2.  Ana menü --> Otomatik karartma --> 

Otomatik karartma ba langıcı (bu ekranın
çalı maya ba lamasını istedi iniz zamandır)
ö esine gidin ve onaylamak için OK dü mesini
tıklatın.

3.  Otomatik Karartma biti  zamanını ayarlayın
(bu ekran ünitesinin kapanmasını istedi iniz
zamandır) ve onaylamak için OK (TAMAM) 
dü mesine basın.

4.  Otomatik karartma zamanlayıcısında “ON” 
(AÇIK) ö esini seçin ve onaylamak için OK 
(TAMAM) dü mesine basın.

Bilgisayardan aldı ım foto rafl arı
yerle tirdi imde PhotoFrame onları neden 
göstermiyor?
Bunun nedeni dosyanın, genelde internetten 
alınan, a amalı JPEG olması olabilir. PhotoFrame 
a amalı JPEG desteklemez.

Yeni bellenimi kar ıdan yüklemek için www.
philips.com/support adresini ziyaret edebilirsiniz.
bilgisayara ba ladı ımda dahili hafızayı
göremiyorum, dahili hafızaya foto raf yüklemek 
için di er hafıza kartını kullanmam gerekiyor.
PhotoFrame üzerinde yalnızca 4 foto raf 
saklayabilen sınırlı bir dahili hafıza vardır
(PhotoFrame foto rafl arı dahili hafızaya 
sı abilecek ekilde yeniden boyutlandırdıktan
sonra). 
Bu PhotoFrame ürününün PC tarafından
formatlanmasının engellenmesi için yapılmı tır. 
Yine de hafıza kartları aracılı ıyla dahili hafızaya 
foto raf yükleyebilirsiniz. 
Foto rafl ar neden bozuluyor? 
Foto rafın formatı PhotoFrame ürünününkinden 
farklıysa (örne in, (16x9) oranındaki bir 
PhotoFrame ürününde otomatik sı dırmayı
açıp 4x3 oranında bir foto raf girdiyseniz) 
PhotoFrame görüntüsü bozulabilir. Bir arka plan 
rengi veya RadiantColor efektini ayarlayabilirsiniz. 
Bir arka plan rengi en-boy oranını korur fakat 
siyah (veya seçti iniz arka plan renginde) bir 
çubuk görüntüleyebilir. Do ru en-boy oranını
korumak için RadiantColor efektini kullanmanızı
öneririz, foto rafınızın dı  rengi ile RadiantColor 
size en iyi görüntüleme deneyimini sunar. 
Kullanıcılar : Ana menü>Slideshow>Arka 
plan>RadiantColor/Otomatik sı dırma/siyah/
kırmızı/gri ö esine gidebilirler.
Arka plan, Otomatik sı dır ve RadiantColor 
arasındaki fark nedir?
görüntü biçimi PhotoFrame biçiminden farklıysa
PhotoFrame bunun için birçok çözüm sa lar. 
1.  Otomatik sı dır : Tıpkı geni  ekran TV gibi 

PhotoFrame foto rafın en-boy oranını
bozarak ekranı kaplayacak ekilde geni letir.

2.  Arka plan rengi: PhotoFrame foto rafı
bozulmadan fakat siyah ya da seçilen bir arka 
plan rengindeki çubuklarla gösterir.

3.  RadiantColor: PhotoFrame RadiantColor 
ile foto rafl arı bozulma olmadan gösterir. 
RadiantColor, sistemin resmin kenarlarındaki
renkleri analiz etti i ve ekranı dolduracak 
ekilde geni letti i yeni bir teknolojidir. 

Bu görüntüleme deneyimini geli tirir. 
Kullanıcılar : Ana menü>Slideshow>Arka 
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