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Systemkrav:

Vaatimukset:

Požadavky na systém:

Rendszerkövetelmények:

Wymagania sprzętowe:

Požiadavky systému:

ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÒËÒÚÂÏÂ:

∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ:

Sistem geregi:

· Windows 98SE / 2000 / ME / XP

· Mac OS9 and 10
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Tafl›nabilir dijital kameran›z› keyifle kullanman›z› dileriz.

Lütfen flu adresi ziyaret edin:
www.philips.com/support

ve afla¤›daki bilgileri görüntülemek için ürününüzün ad›n› girin:

· S›k Sorulan Sorular (FAQ)
· En son kullan›c› el kitaplar›
· En son indirilen bilgisayar yaz›l›mlar›

model numaras›: USB kapa¤›n› ç›kar›n
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Bölümler

1 Deklanflör dü¤mesi: ›fl›¤›, bellek kapasitesini ve gücün durumunu test edip foto¤raf çeker

2 Ask› deli¤i: verilen boyun ask›s›n›n ba¤lant›s›

3 Vizör: foto¤raftaki konuyu çerçeve içine al›r

4 Objektif

5 Objektif kapa¤› ve Güç aç›k / kapal› dü¤mesi: objektifi korur ve kameray› açar / kapat›r

6 Tutma yeri: aç›p / kapatmak için baflparma¤›n yerleflmesini sa¤lar

7 USB ba¤lant› noktas›: bilgisayara ba¤lar

8 USB kapa¤›: USB ba¤lant› noktas›n› korur

9 Ifl›k düzeyi göstergesi: ›fl›kla ilgili bilgi sa¤lar

0 Güç düzeyi göstergesi: pille ilgili bilgi sa¤lar

! Bellek kapasite düzeyi göstergesi: bellek kapasitesi ile ilgili bilgi sa¤lar
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ÖNEML‹!

WINDOWS 98 kullan›c›lar›:
Kameran›z›, sürücüleri YÜKLEMEDEN ÖNCE B‹LG‹SAYARA BA⁄LAMAYIN. Sürücü ve
yaz›l›m kurulumunu tamamlamak için lütfen ayr› paketlenmifl CD'yi CDROM sürücünüze
yerlefltirin.

MAC kullan›c›lar›:
Kameran›z› klavyenizin USB ba¤lant› noktas›na BA⁄LAMAYIN. Klavyede kameran›z›
alg›layacak kadar güç yoktur.

84

Haz›rl›k 

Boyun ask›s›n› takma

Boyun ask›s›n› resimde gösterildi¤i gibi delikten geçirin.

Güç Kayna¤›
Kameran›zda yerleflik, USB üzerinden flarj edilebilir bir pil
vard›r. Kameran›z› flarj etmek için bilgisayar›n›z› aç›n. USB
kapa¤›n› ç›kar›n. Kameran›z›, bbiillggiissaayyaarr››nn››zz››nn USB ba¤lant› 
noktas›na ba¤lay›n. Kameran›z›, GÜÇ gösterge ›fl›¤›n›n yan›p
sönmesi durup, sürekli yanana kadar flarj edin. (yaklafl›k 4 saat).
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Foto¤raf çekme
Gücü AÇIK duruma getirmek için Güç açma / kapama dü¤mesini saat
yönünde çevirin.

Kameray› elinizde dik tutun. 
Foto¤raf çekerken objektifin kapal› / önünde bir fley olmad›¤›ndan emin olun.
Çekece¤iniz konuyu çerçeveye oturtmak için vizörden bak›n. 

Kameray› sallamadan tutun ve foto¤raf koflullar›n› test etmek için
deklanflörü yar›m bas›n. Foto¤raf çekerken en iyi sonucu elde etmek
için kameradaki 3 göstergenin durumuna da bak›n. (bkz: kameran›zdaki
göstergeler, sayfa 86)

Foto¤raf çekmek için deklanflör dü¤mesine sonuna kadar bas›n.
Foto¤raf çektikten sonra kameran›z bir sinyal sesi ç›kar›r.

‹pucu

60 saniye kullan›lmad›¤›nda kameran›z otomatik olarak kapan›r. Gücü KAPALI
duruma getirmek için Güç aç›k / kapal› dü¤mesini saat yönünün tersi yönde,
yeniden AÇIK durumuna getirmek için de saat yönünde çevirin.
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kameran›zdaki göstergeler
Kameran›z LED'ler ve sinyal sesleri ile size çeflitli bilgiler sa¤lar:

86

Kullan›c› ifllemi Sinyal Anlam›
USB ba¤lant›s› Çift sinyal sesi Kamera doluyor

Yeflil LED yan›p söner Kamera doluyor

Yeflil LED yanar Kamera tam olarak dolmufltur

Aç›l›yor Çift sinyal sesi Kamera aç›k

Tüm LED'ler yan›p söner Yanl›fl dosya format› alg›lanm›flt›r.
Kamera otomatik olarak formatlay›p 5
saniye içinde kullan›ma haz›r olacakt›r.
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 87.)

Foto¤raf çekme Tek sinyal sesi Foto¤raf çekilmifltir

(Ifl›k düzeyi) K›rm›z› LED yan›p sönüyor D›fl ›fl›k az

K›rm›z› LED yan›yor D›fl ›fl›k çok az

(Pil düzeyi) Yeflil LED yanar Pil dolu
Yeflil LED yan›p söner Pil az

Yeflil LED yanm›yor Pil yeterli de¤il

(Bellek kapasite Sar› LED yan›yor Yeni foto¤raflar çekebilmek için yeterli
düzeyi) kamera belle¤i kapasitesi

Sar› LED yan›p sönüyor Yeni foto¤raflar çekebilmek için
neredeyse yetersiz kamera belle¤i 
kapasitesi 

Sar› LED yanm›yor Yeni foto¤raflar için yetersiz kamera
belle¤i kapasitesi
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USB ba¤lant›s›

Kameran›z› y›¤›n depolama sürücüsü olarak kullanma
Kameran›z› her türlü veri dosyas› için y›¤›n depolama sürücüsü olarak kullanabilirsiniz.
USB ba¤lant›s› yap›ld›¤›nda kameran›z, PC'nizde Windows Gezgini'nde veya Mac'inizde
Finder'da, yeni bir USB y›¤›n depolama sürücüsü olarak görünür.

Foto¤raflar›n›z› görüntüleme
Kameran›z›, bilgisayar›n›z›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n. Windows Gezgini'nden
veya Finder'dan y›¤›n depolama klasörünü ve sonra DCIM klasörünü t›klat›n.
Foto¤raflar›nz› 100PHDSC alt klasöründen görüntüleyebilirsiniz.

Dosyalar› ve foto¤raflar› aktarma
Dosyalar› veya foto¤raflar› kameran›zla bilgisayar›n›z aras›nda aktarmak için bunlar› t›klat›p 
vurgulay›n. Aktarmay› tamamlamak için sürükle ve b›rak ifllemini kullan›n.
Dosya hatas›na neden olmamak için görev çubu¤unda simgesini t›klatarak 
kamara'yi PC'nizden güvenli bir flekilde ç›kar›n. (WINDOWS 98SE kullan›c›lar›:
simgesi yoktur. Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra kamara'yi ç›kar›n. MAC
kullan›c›lar›: Sürükleyin ve B›rak›n ➜ .)

Kameran›z› formatlama
Kameran›z› yaln›zca FAT16 dosya sistemi ile formatlay›n. Yanl›fl dosya sistemi
kullan›ld›ysa, güç AÇIK duruma getirildi¤inde kameran›z otomatik olarak formatlar.
Otomatik formatlamadan sonra kameran›za kaydedilmifl bulunan dosyalar ve
foto¤raflar silinir.

ÖNEML‹! OR‹J‹NAL DOSYALARINIZI MUHAFAZA ED‹N!

Lütfen kamera'ye aktar›lan orijinal dosyalar› muhafaza etti¤inizden emin olun. Ürünün hasar
görmesi veya sabit diskin okunamamas›na ba¤l› olarak oluflan içerik kay›plar›ndan Philips
sorumlu de¤ildir.
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Sorun Giderme
Bir hata oluflursa, ilk önce afla¤›daki sayfalarda listelenen aç›klamalar› inceleyin. Daha 
fazla yard›m ve di¤er sorun giderme ile ilgili ipuçlar› için, lütfen www.philips.com/support
adresindeki FAQ bölümünü inceleyin. Bu ipuçlar›ndan faydalanarak sorununuza çözüm
bulamazs›n›z, sat›c›n›za veya servis merkezine baflvurun.

UYARI:
Hiçbir durumunda ayg›t› kendi bafl›n›za onarmaya çal›flmay›n; bu durum garantiyi 
geçersiz k›lar.

88

Sorun Nedeni Çözüm
Foto¤raf çekilemiyor Pil bitmifltir Pili doldurun (bkz: Ad›m 1, sayfa 82)

Yeni foto¤raflar için Foto¤raflar› kameran›zdan bilgisayar›n›za
yetersiz kamera belle¤i kopyalay›n ve yeni foto¤raflara daha fazla
kapasitesi bellek alan› açmak için orijinalleri silin. 

(bkz: sayfa 87 )
Ifl›k koflullar› kötü Ifl›k koflullar›n› denetleyin

USB çal›flm›yor Ba¤lant› bozuk Ba¤lant›y› denetleyin

Yanl›fl iflletim sistemi ‹flletim sisteminizin Windows 98 veya
sürümü Mac OS 9'dan daha yeni olmas› gerekir

USB sürücüsü yüklenmedi Yaln›zca Windows 98 kullan›c›lar›: 
Ayr› pakette verilen CD'deki USB
sürücüsünü yükleyin.

Kamera Mac klavyesine Kameran›z›, baflka bir USB ba¤lant›
ba¤l›d›r noktas›na ba¤lay›n
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Güvenlik ve Bak›m

Kameran›z› kullan›rken dikkatli olun
· Trafik güvenli¤i: Kazaya neden olmamak için araba kullan›rken veya bisiklete 

binerken kullanmay›n.
· Çocuk güvenli¤i: kameran›n boyun ask›s› oyuncak de¤ildir. Küçük çocuklar›n 

elindeyken özellikle dikkatli olunmas› gerekir. Bo¤ulmas›n› önlemek için boyun 
ask›s›n› çocuklar›n boynuna takmay›n!

Hasar veya Ar›zalar› Önleme:
· bu ürün su geçirmez de¤ildir: kameran›z›n suya sokulmas›na izin vermeyin. USB yuvas›n›

suya maruz b›rakmay›n. Kameraya su girmesi, paslanmaya ve ciddi hasara neden olabilir.
· zarar verebilece¤inden alkol, amonyak, benzin veya afl›nd›r›c› içeren temizleyicileri 

kullanmay›n.
· objektife ve vizöre parkmaklar›n›zla dokunmay›n. Parmak izlerini silmek için nemli, 

yumuflak bir bez kullan›n.
· gözlerinizi koruma: vizörden günefle bakmay›n!
· Objektifte ve vizörde buhar yo¤unlaflmas›na neden olabilece¤inden ani ›s› 

de¤iflikliklerinden kaç›n›n. Kameran›n ortam›n ›s›s›na uyum göstermesini sa¤lay›n.
· kameran›z› düflürmeyin ve üstüne bir fley düflürmeyin. fiiddetli darbeler ve titreflimler

çal›flmas›n› bozabilir.
· Yak›ndaki çal›fl›r durumdaki cep telefonlar› cihazda etkileflime neden olabilir.
· birlikte verilen CD-ROM, ses CD'si de¤ildir. CD-ROM'lar› müzik ayg›t›n›zda çalmak, 

müzik ayg›t›n›za zarar verebilir!

89

TÜRKÇE

key10_tur.qxd  2/3/04  13:31  Page 89



Teknik Veriler

görüntü çözünürlü¤ü 2 Mega piksel (1600 x 1200 piksel)
Görüntü alg›lay›c›s› türü CMOS
görüntü alg›lay›c›s› boyutu 13mm (1/2 inç)
Objektif sabit odak uzakl›¤›, F3.0
odak uzakl›¤› 1,5 metreden sonsuza
diyafram aral›¤› EV 7-14
yerleflik bellek kapasitesi 128MB* (320 JPEG'e kadar)

* Formatlanan gerçek kapasite daha azd›r
yerleflik pil doldurulabilir 180mAh Li-polymer (USB üzerinden)

yaklafl›k 4 saatte tam olarak dolar
PC arabirimi USB 1.1
d›fl malzeme kamera gövdesi magnezyum,

USB kapa¤› plastik

PHILIPS ürün gelifltirme amac›na yönelik olarak önceden haber vermeksizin ürünlerin
tasar›m ve teknik özelliklerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Tüm haklar› sakl›d›r.
Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir.

De¤ifliklikler
Üretici firma taraf›ndan onaylanmayan de¤ifliklikler, kullan›c›n›n bu cihaz› kullanma 
yetkisini geçersiz k›labilir.

90
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Environmental information

We have reduced the packaging to its minimum and made it easy to separate into mono 
materials: cardboard, polystyrene and PET.

Your set consists of material which can be recycled if disassembled by a specialized company.
Please observe the local regulations to dispose of packaging, and old equipment.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.

Ñ‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂÌˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚

Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.

TÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ÏËÚÔ› ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÓˆÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Ú·‰ÈÔ·ÚÂÌ‚ÔÏ¤˜.

ČESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!
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