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Snabbstart
Vi gratulerar och välkomnar dig till Philips digitala produkter i nyckelringsformat.
Följ de här fyra stegen för att komma igång.

1 Installation
• Sätt i den medföljande installationsskivan i datorns
cd-enhet.
– Installationsprocessen är automatisk och startas när
programmet används för första gången.

2 Uppladdning
• Ladda upp kameran (i 3 timmar) före
användning.Ta bort USB-höljet och
anslut kameran till datorns USB-port.
• Slå på datorn.

3 Ta bilder
Vrid strömbrytaren till läget på.
• Håll kameran upprätt och passa in motivet i
sökaren.
• Tryck ner slutarknappen.

4 Överföra bilder till PC
• Anslut kameran till datorns USB-port när du vill
överföra foton.
– Du kan överföra och hantera dina filer med Photo
Manager eller helt enkelt använda Windows
Explorer!

Varning!
Endast för Windows 98:
Första gången du ansluter kameran för laddning/ för att överföra filer är det
viktigt att du först sätter i den medföljande CD-SKIVAN i CD-enheten så att de
nödvändiga drivrutinerna kan installeras.
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Säkerhet och underhåll
Säkerhet och användarglädje
• För att du ska få största möjliga glädje av din Philips-produkt bör du läsa
instruktionerna i användarhandboken (på cd-skivan) och följa dem när du
använder kameran.
Se upp med följande när du använder KEY-kameran
• Trafiksäkerhet: Använd inte kameran när du kör eller cyklar. Det kan
leda till olyckor.
• Barnsäkerhet: KEY-kamerans halsrem är ingen leksak. Särskild
uppmärksamhet är nödvändig ifall kameran hanteras av små barn. Undvik
att ha halsremmen runt halsen på barn, eftersom det kan medföra stryprisk!
Så här undviker du skador och dålig funktion:
• produkten är inte vattentät: kameran får inte nedsänkas i vatten. Undvik
att utsätta USB-kontakten för vatten.Vatten i kameran kan orsaka stora
skador och rostangrepp.
• använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen
eller slipmedel, eftersom det kan skada kameran.
• undvik att röra vid objektivet A och sökaren B med fingrarna.
Använd en fuktad trasa för att ta bort fingeravtryck.
• var rädd om dina ögon: titta inte direkt mot solen genom sökaren!
• Undvik plötsliga temperaturförändringar som kan orsaka kondens på
objektivet och sökaren. Ge kameran tid att anpassa sig till den omgivande
temperaturen.
• tappa inte kameran och låt inte andra föremål falla på den. Kraftiga slag och
vibrationer kan orsaka fel.
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Säkerhet och underhåll
• aktiva mobiltelefoner och starka magnetiska fält kan orsaka
funktionsstörningar.
• den medföljande programvaruskivan är ingen musikskiva. Om du spelar en
sådan skiva på din musikanläggning kan anläggningen ta skada!

Miljöupplysningar
Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet.Vi har
gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid
källsorteringen. Det handlar om två olika material: PET, papper och
aluminiumfolie.
Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan
återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag.Ta hänsyn till de
regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.
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Kontroller
KEY007/0078/0079
KEY008
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Kontroller
1 slutarknapp
tryck ner halvvägs om du vill
kontrollera ljusförhållandena.Tryck
ner helt om du vill ta en bild

7 USB-port
Anslut till datorns USB-port när
du vill ladda upp kameran eller
överföra filer.

2 remfäste i metall
fäst den tillhörande halsremmen
här.

8 USB-hölje
ta bort det skyddande USB-höljet
när du vill använda kamerans
USB-port.

3 sökarfönster
används för att komponera bilden
4 objektiv
öppnas automatiskt när strömmen
slås på. Objektivet stängs när
strömmen slås av.

TIPS:
–

Kontrollera att inget skymmer eller täcker
objektivet när du fotograferar!

5 ström på/ av
slå på genom att vrida medsols,
stäng av genom att vrida motsols.

9 Ljusnivåsensor
När du trycker ner slutarknappen
halvvägs, lyser sensorns
indikeringslampa rött, blinkar eller
förblir släckt beroende på
omgivningens ljusförhållanden.
0 POWER
indikatorlampan lyser grönt eller
blinkar beroende på status för
strömtillförsel/ filöverföring.
! MEMORY
indikatorlampan lyser gult, blinkar
eller förblir släckt beroende på
tillgången till minne i kameran.

6 grepp
placera tummen eller annat finger
här du vrider på strömbrytaren.

Modell- och produktionsnummer finns bredvid USB-porten (USB-höljet
måste tas bort för att de ska synas)
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Datorsystemkrav
Windows system krav
–
–
–
–
–
–

166MHz Pentium MMX-processor eller snabbare
*USB-port med Windows® 98 / Me / 2000 / XP
96 MB RAM-minne
50 MB hårddiskutrymme (RAM)
Cd-enhet
videovisningskort

Varning!
Datorer som har uppgraderats från Windows 95 kan sakna USB-kompatibilitet!
Endast för Windows 98:
• Första gången du ansluter kameran för laddning/ för att överföra filer är det
viktigt att du först sätter i den medföljande CD-SKIVAN i CD-enheten så
att de nödvändiga drivrutinerna kan installeras.

Mac baserade system krav
– G3 eller snabbare
– Mac OS 9 - X

Om KEY-kameran
KEY-kameran är en halvledarbaserad digitalkamera i nyckelringsformat:
– tar VGA-stillbilder med upplösningen 640 x 480
– lagrar hundratals stillbilder i JPEG-format
– skapar bilder med 1,3 miljoner bildpunkter vid användning av det tillhörande
bildförbättringsprogrammet
– överför bildfiler med Windows filhanterare eller utforskare när kameran är
ansluten via USB till en dator
– får ström direkt från datorn under filöverföring.
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Medföljande tillbehör
Kontrollera att allt i listan finns med i paketet du köpt. Om något saknas kontaktar du
återförsäljaren.
1x cd-skiva (PHOTO MANAGER, programvara och
användarhandböcker)
1x snabbstartguide
1x halsrem
1x säkerhets- och garantihäfte

Halsrem
Trä halsremmen genom fästet enligt bilden.
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Strömtillförsel
Kameran drivs med ett inbyggt litiumbatteri
som kan laddas upp direkt från en dator via
USB-anslutningen.

TIPS:
–

När du använder kameran för första gången måste
du ladda upp batteriet innan du kan ta några bilder.

Batteri som laddas upp via USB
1 Kontrollera att kamerans ström är avslagen.
Ta bort USB-höljet.
2 Starta datorn.
3 Anslut kamerans USB-port till datorns USBport.
➜ Då hörs två snabba pip. Uppladdningen
påbörjas direkt. Medan uppladdningen
pågår blinkar indikatorlampan POWER
grönt.
➜ Kontrollera att datorn är påslagen medan
batteriet laddas upp. Efter ungefär 3
timmar är batteriet uppladdat.
4 Koppla ifrån kameran och sätt tillbaka USBhöljet.

TIPS:
–
–
–
–
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Förvara USB-höljet på en säker plats när det är borttaget.
För att undvika att USB-porten skadas ska USB-höljet alltid vara på plats när kameran inte
är ansluten till datorn.
När USB:n är ansluten/batteriet laddas upp går det inte att ta några bilder
För Mac-användare: När du ansluter kameran till datorn bör du inte använda USBkontakten på tangentbordet, eftersom effekten där är för låg för att kameran ska hittas
från datorn.

POWER-lampan
Indikatorlampan POWER visar batteriets laddningsnivå.
Batteriets
laddningsnivå
fulladdat
låg*
tomt

indikatorlampan
POWER
lyser
blinkar
släckt

Indikatorlampan POWER
fulladdat

TIPS:
*

när kameran är ansluten till en dator för uppladdning av batteriet / filöverföring blinkar
indikatorlampan POWER också.
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Slå på och stänga av
Slå på
Vrid strömreglaget 90 grader medurs, enligt
bilderna.
➜ Då hörs ett klick. Indikatorlampan POWER
(grön) tänds och två snabba pip hörs.Texten
PHILIPS är i lodrätt läge och objektivet är
synligt.
Stänga av manuellt
Vrid strömreglaget 90 motsols, enligt bilderna.
➜ Då hörs ett klick. Indikatorlampan POWER
släcks.Texten PHILIPS är i vågrätt läge,
objektivet är övertäckt och linsen skyddad.

Stäng av

TIPS:
–

Stäng alltid av kameran när du inte tar bilder. Det
sparar energi och förhindrar att bilder tas oavsiktligt.

Automatisk avstängning
För att spara på batteriet stängs kameran av
automatiskt efter 60 sekunder om du inte tar
några bilder.

TIPS:
–
1
2

Om du vill ta bilder igen efter att den stängts av
automatiskt måste du "väcka" den igen:
Vrid strömreglaget motsols (avstängt läge).
Vrid medsols till påslaget läge igen.

slå på
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MEMORY-lampan
När du använder kameran bör du kontrollera indikatorlampan MEMORY som
visar hur mycket ledigt minne som är tillgängligt:

Minneskapacitet
över 3MB
mindre än 3 MB
mindre än 100 KB

MEMORY
indikatorlampa
lyser gult
blinkar
släckt

över 3 MB tillgängligt

TIPS:
–

Minnet fullt! indikatorlampan MEMORY är släckt kan du inte ta fler bilder med
kameran. För att frigöra kapacitet måste du överföra och lagra bilder /filer på en dator.
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Ta bilder, ljusförhållande
1 Håll kameran upprätt i handen.
2 Så här komponerar du bilder
Passa in motivet i sökaren.
3 Så här tar du bilder
Håll kameran stadigt och tryck försiktigt ner
slutarknappen halvvägs.
➜ KEY känner av ljusnivåförhållandena.
Kontrollera på ljusnivåsensorn om
ljusförhållandena är goda nog för en bra
bild.

Tryck

Ljusnivåförhållande
bra
tveksamma
dåliga

Sensorindikering
släckt
blinkar rött
tänd

4 Tryck slutarknappen i botten när du vill ta
en bild och lagra den.
➜ KEY-kameran piper när en bild tas.

Svag belysning!

TIPS:
–
–
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För att vara säker på ett bra resultat bör du kontrollera alla tre indikatorlamporna (även
POWER och MEMORY) på kameran när du tar en bild.
Kontrollera att objektivet inte är skymt / täckt när du tar en bild!

Överföra/ visa bilder
Varning!
Endast för Windows 98:
Första gången du ansluter kameran för laddning/ för att överföra filer är det
viktigt att du först sätter i den medföljande CD-SKIVAN i CD-enheten så att de
nödvändiga drivrutinerna kan installeras.
När du ansluter kameran till en dator via USB-porten kommer datorns
operativsystem att känna igen KEY-kameran som en USB-masslagringsenhet
(Mass Storage Device - MSD).
Bildfiler från KEY-kameran sparas i JPEG-format på följande sätt:
\DCIM\100PHILIPS\KEY7xxxx.jpg (för KEY 007/0078/0079-modeller)
\DCIM\100PHILIPS\KEY8xxxx.jpg (för KEY 008-modeller)
där xxxx är ett JPEG-filnummer (0001 till 9999).
När filerna är flyttade till datorn kan du hantera
dem som alla andra filer, det vill säga kopiera, ta
bort eller döpa om dem.
Överföra/ visa bilder
1 Ta bort USB-höljet.
2 Anslut kamerans USB-kontakt till datorns
USB-port.
➜ Indikatorlampan POWER blinkar.
3 Mer information för både PC- och Mac-användare finns på de följande
sidorna.
4 När du har visat bilderna kopplar du bort kameran från USB-porten.
5 Sätt tillbaka USB-höljet.
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Överföra/ visa bilder
För PC-användare
När kameran ansluts via USB känns den igen som en Removable Disk/
Device.
1 Starta Windows filhanterare eller utforskare för att nå den löstagbara
enheten.

2 Klicka på Removable Disk ➜ DCIM ➜100PHDSC så kommer du åt
dina bilder.
3 I Windows utforskare klickar du på en miniatyrbild om du vill se den i
större storlek.
4 Klicka på den fil som du vill öppna.
5 När du har avslutat filvisningen klickar du på maskinvarusymbolen
längst ned på skärmen och följer instruktionerna på skärmen.
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Överföra/ visa bilder
6 När dialogrutan Safe to Remove Hardware (NU KAN DU TA
BORT ENHETEN) visas klickar du på OK.
For Mac-användare
När den ansluts via USB känns kameran igen och visas som en ny ikon med
namnet
KEYRING00X på datorskärmen (där X står för
modellnumret).

TIPS:
–

När du ansluter kameran till datorn bör du inte använda USB-kontakten på tangentbordet,
eftersom effekten där är för låg för att kamerans ska hittas från datorn.

1 Klicka på

när du vill komma åt den löstagbara enheten.

2 Klicka på DCIM ➜ 100PHDSC så kommer du åt dina bilder.
3 Klicka på den fil som du vill öppna.

17

Masslagringsenhet
4 När du klar med blidvisningen drar du
för papperskorgen
.

Trash till skrivbordets symbol

TIPS:
–
–
–

Överför bilder till datorn och ta bort dem från kameran så frigör du minneskapacitet i
kameran och kan ta nya bilder.
Kontrollera indikatorlampan MEMORY när du tar bilder med kameran (se sidan 13).
När du ansluter kameran till datorn bör du inte använda USB-kontakten på tangentbordet,
eftersom effekten där är för låg för att kamerans ska hittas från datorn.

Så här använder du KEY-kameran
som masslagringsenhet
KEY-kameran kan också fungera som masslagringsenhet för att:
• enkelt överföra andra filer till din kamera, till exempel Word-dokument,
Powerpoint-presentationer och PDF-filer.
• överföra och dela filer (kopiera, överföra, osv.) från dator till dator.-rutan
visas klickar du på OK.
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PHOTO MANAGER
Om PHOTO MANAGER (bara för Windows-användare)
• Photo Manager är idealiskt för att organisera foton som du har fört över
från digitalkameran till datorn.
• Du kan kategorisera, flytta, kopiera och redigera foton i en intuitiv och
användarvänlig miljö.
1 Installera programvaran Photo Manager från installationsskivan till datorn.

•

Efter installationen visas ikonen för Photo Manager på skrivbordet.

• I aktivitetsfältet visas ikonen Monitor Program
. Kameran känns igen
och Photo Manager startas automatiskt varje gång du ansluter kameran
till datorn.
2 Mer information om hur du använder Photo Manager finns i
användarmanualen.
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Felsökning
Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar
enheten för reparation. Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig
till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING:
Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte
garantin längre.
Ingen bild tas fastän jag trycker slutarknappen i botten
– Det inbyggda batteriet är tomt.
• Ladda upp batteriet (se sidan 10)
– Kamerans minne är fullt.
• Överför bilder eller andra filer till datorn för att frigöra minneskapacitet
(se sidan 15-17)
– Kameran är ansluten till datorns USB-port
• Koppla bort kameran från USB-porten
– Dåliga ljusförhållanden
• Kontrollera omgivningens ljusförhållanden
– Kameran kan ha stängts av automatiskt.
• Stäng av kameran och slå på den igen (se sidan 12)
Ingen reaktion på knappar och reglage
– Det inbyggda batteriet är tomt.
• Ladda upp batteriet (se sidan 10)
Ovanligt långsam filöverföring till eller från kameran
– Operativsystemet Windows XP använder sig inte av de mest lämpliga
inställningarna för enhetshantering.
• Med kameran ansluten till datorn ändrar du standardinställningarna
genom att välja:
1 Börja från aktivitetsfältet med att klicka på Start ➜ Settings ➜ Control
Panel ➜ System ➜ System Properties ➜ Hardware ➜ Device
Manager ➜ Disk drives.
2 Dubbelklicka på kamerans modellnamn Philips Keyring 0XX USB
Device så visas dialogrutan Philips Keyring XXX USB Device
Properties (Philips Keyring XXX Egenskaper för USB-enheter, där X står
för modellnumret).
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Felsökning
3 Välj fältet POLICIES (POLICYER) Policies ➜ Optimize for
performance ➜ OK.
4 Fortsätt att överföra filer.

TIPS:
När du har valt alternativet Optimize for performance (OPTIMERA FÖR
PRESTANDA) klickar du på ikonen
för säker borttagning längst ner på skärmen varje
gång du kopplar bort kameran från datorn.

USB verkar inte fungera
– USB-anslutningen har lossnat
• Kontrollera att kameran är riktigt kopplad och att anslutningarna till
datorn är korrekta.
– Fel Windows-version.
• Datorn måste ha Windows 98 eller senare (se sidan 8) installerat.
– USB-drivrutin saknas.
• Användare av Windows 98 bör kontrollera att de har installerat USBdrivrutinen från installationsskivan (se sidan 3).
– Kameran ansluten till Mac-tangentbord.
• Undvik att använda USB-kontakten på Mac-tangentbordet, eftersom
effekten där är för låg för att kameran ska hittas från datorn. Anslut till
en port på datorns baksida istället.
Bilderna blir dåliga, suddiga eller för mörka
– Bilderna är tagna i svagt ljus.
• Kontrollera ljusnivåsensorn när du tar bilder. (se sidan 14)
– Objektivet skymt/övertäckt.
• Se upp med var du håller dina fingrar! (se sidan 14)
– Kameran skakade när bilden togs.
• Håll handen stilla (se sidan 14)
Svar på vanliga frågor, produktinformation och nyheter hittar du på:
http://www.philips.com/support or
http://www.audio.philips.com
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Tekniska data
sensorupplösning

307 200 bildpunkter

optisk bildstorlek

1/4 tum

optiskt objektiv

fast fokuseringsavstånd

sökare
indikatorlampor

plast med röd lysdiodsindikator
röd (ljusnivåsensor)
grön (POWER)
gul (MEMORY)

inbyggt batteri
PC-gränssnitt

uppladdningsbart (via USB), litium
USB 1.1

intern minneskapacitet:
för modellen KEY007/ 0078/ 0079
för modellen KEY008

64MB
128MB

material i hölje

kamerahus i magnesium,
USB-hölje i plast

Aktiveringstid
automatisk avstängning
tid mellan bilder
Storlek
Vikt

mindre än 3 sekunder
60 sekunder
mindre än 2,5 sekunder
86 mm x 28 mm x 18 mm
30 g

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design
och specifikationer utan föregående meddelande.
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Besök Philips på Internet
http://www.philips.com
http://www.audio.philips.com
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