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     Yard�ma ihtiyaç m� duyuyorsunuz? 
  Kullan�m k�lavuzu, en yeni yaz�l�m güncellemeleri 
ve s�k sorulan sorulara yan�tlar gibi destek 
konular�n� bulabilece�iniz www.philips.com/
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     1 Önemli

    Güvenlik

    Güvenlik önlemleri ve bak�m
    Ekranda kal�c� hasar b�rakma riski • 
ta��d��� için asla ekrana sert nesnelerle 
dokunmay�n, vurmay�n ve ekran� itmeyin, 
ovalamay�n.
    Ürün uzun süre kullan�lmad��� zaman � �ini • 
çekin.
    Ekran� temizlemeden önce kapat�n ve güç • 
kablosunu sökün. Ekran� yaln�zca yumu�ak, 
nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için 
kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik 
malzemesi gibi maddeler kullanmay�n.
    Ürünü kesinlikle ç�plak alev veya do�rudan • 
güne� ����� gibi �s� kaynaklar�na yak�n konuma 
yerle�tirmeyin.
    Ürünü kesinlikle ya�mur veya suya maruz • 
b�rakmay�n. Ürünün yak�n�na asla vazo gibi 
s�v� içeren nesneler yerle�tirmeyin.
    Ürünü kesinlikle dü�ürmeyin. Ürün • 
dü�ürüldü�ünde hasar görür.
    Yaln�zca güvenilir kaynaklardan, virüs • 
veya zararl� yaz�l�m içermeyen servis ve 
yaz�l�mlar� kurun ve kullan�n.
    Bu ürün yaln�zca iç mekanlarda kullan�m için • 
tasarlanm��t�r.
    Yaln�zca ürünle birlikte verilen güç • 
adaptörünü kullan�n.

          Bildirim        
  Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 
2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel 
gerekliliklerine ve ilgili di�er hükümlerine 
uygundur.

    Telif haklar�na sayg� gösterin

    
 Bilgisayar programlar�, dosyalar, yay�nlar ve ses 
kay�tlar� da dahil olmak üzere kopyalamaya 
kar�� korumal� malzemenin yetkilendirilmemi� 
kopyalar�n�n haz�rlanmas�, telif hakk� ihlali 
anlam�na gelebilir ve suç te�kil edebilir. Bu cihaz, 
bu tür amaçlarla kullan�lmamal�d�r.    

     Kullan�m ömrü sonunda ürünün 
at�lmas�

    Yeni ürününüz geri dönü�türülebilen ve • 
tekrar kullan�labilen malzemeler içerir. 
Uzmanla�m�� �irketler, yeniden kullan�labilir 
malzeme miktar�n� art�rmak ve at�lacak 
malzeme miktar�n� minimuma indirmek için 
ürününüzü geri dönü�türebilirler.
    Lütfen yerel Philips bayinizden, eski • 
monitörünüzün at�lmas�yla ilgili yerel 
yönetmelikler hakk�nda bilgi al�n.
    (Kanada ve ABD’deki mü�teriler için) Eski • 
ürünü yerel eyalet yasalar�na ve federal 
yasalara uygun �ekilde at�n.

    Geri dönü�üm hakk�nda daha fazla bilgi için 
www.eia.org ile ileti�im kurun (Consumer 
Education Initiative - Tüketici E�itim �nisiyati� )
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     Mü�teriler için Geri dönü�üm Bilgileri
  Philips, kurulu�un ürün, hizmet ve etkinliklerinin 
çevresel performans�n�n optimize edilmesi için teknik 
ve ekonomik aç�dan uygulanabilir hede� er koyar.
  Planlama, tasar�m ve üretim a�amas�ndan 
itibaren Philips, kolayca geri dönü�türülebilen 
ürünler ortaya koyman�n önemini vurgular. 
Philips’te kullan�m ömrü sonu yönetimi birincil 
olarak, ulusal geri kazan�m inisiyati� eri ve geri 
dönü�üm programlar�na mümkün oldu�unca, 
tercihen rakiplerle i� birli�i halinde kat�lmay� 
gerektirir.
  �u anda Hollanda, Belçika, Norveç, �sveç ve 
Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmu� 
ve çal���r durumda bir geri dönü�üm sistemi 
bulunmaktad�r.
  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 kaynakl� elektronik ürünlerin geri dönü�ümü 
için devlet geri dönü�üm giri�imlerine ba���ta 
bulunmu�tur. Ek olarak geri dönü�üm pazar�n�n 
geli�imini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, 
kar amac� gütmeyen bir organizasyon olan 
Kuzeydo�u Geri dönü�üm Konseyi (Northeast 
Recyling Council - NERC) bir geri dönü�üm 
program� uygulamay� planlamaktad�r.
  Asya Pasi� k ve Tayvan’da, BT ürünü geri 
dönü�üm yönetim sürecinin uygulanmas� 
için, ürünler Çevre Koruma Yönetimi (EPA) 
taraf�ndan geri al�nabilmektedir ; ayr�nt�l� bilgi 
www.epa.gov.tw adresindeki �nternet sitesinde 
bulunabilir.

     Çevresel bilgiler

   
  Ürününüz, geri dönü�üme tabi tutulabilen ve 
yeniden kullan�labilen, yüksek kalitede malzeme 
ve parçalardan tasarlanm�� ve üretilmi�tir.
  Üzerinde çarp� i�aretli tekerlekli çöp kutusu 
i�aretli etiket bulunmas�, söz konusu ürünün 
2002/96/EC say�l� Avrupa Yönergesi kapsam�nda 
oldu�u anlam�na gelir.

    
 Bu ürünü kesinlikle di�er evsel at�klarla birlikte 
atmay�n. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
ayr� toplanmas� ile ilgili yerel kurallar hakk�nda 
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün at�k i�lemlerinin 
do�ru biçimde gerçekle�tirilmesi, çevre ve insan 
sa�l��� üzerinde olumsuz etkilere yol aç�lmas�n� 
önlemeye yard�mc� olur.

North Europe Information (Nordic 
Countries)
   VARNING :
  FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU 
STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
  Placering/Ventilation
   ADVARSEL :
  SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
  Paikka/Ilmankierto
   VAROITUS :
  SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA.
  Plassering/Ventilasjon
   ADVARSEL :
  NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

      Yasak madde Bildirimi
  Bu ürün RoHS gerekliliklerine uygundur.
     S�n�f II ekipman simgesi: 

    
  Bu simge, cihaz�n çift yal�t�m sistemine sahip 
oldu�unu gösterir.
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      2 PhotoFrame’iniz
  Bu ürünü sat�n ald���n�z için tebrikler, Philips’e 
ho� geldiniz! Philips taraf�ndan verilen destekten 
tam olarak yararlanabilmek için www.philips.
com/welcome adresinden ürün kayd�n�z� yapt�r�n.

    PhotoFrame hakk�nda genel 
bilgiler

   
    a   

    PhotoFrame’i açmak/kapatmak için • 
bas�l� tutun
    Mod de�i�tirmek için bas�n: slayt • 
gösterisi/saat/takvim

      b   
    Geriye gitmek için bas�n• 
    Ana ekrana gitmek için bas�l� tutun• 

      c    /   /  /  
    Üst/alt/sa�/sol seçene�ini seçmek için • 
bas�n

k

b

c

e

g

f

h i

d

j

a

      d   
    Slayt gösterisi oynatmak/duraklatmak • 
için bas�n
    Bir seçimi onaylamak için bas�n• 

      e   
    Menüye girmek/ç�kmak için bas�n• 

      f Sesli alarm

    g    Kensington kilidi

    h   SD/MMC/MS/MS Pro
    SD/MMC/MS/MS Pro kart yuvas�• 
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      i  DC 
    AC-DC güç adaptörü için yuva• 

      j Stand deli�i

    k Duvara montaj deli�i

       Giri�
  Philips Dijital Foto�raf Çerçevesiyle, JPEG 
foto�ra� ar� yüksek kalitede do�rudan haf�za 
kartlar�n�zdan görüntüleyebilirsiniz.

     Kutuda neler var

   
    Philips Dijital PhotoFrame• 

    
    Stand• 

    
    AC-DC güç adaptörü• 

   
    CD-ROM, dijital kullan�m k�lavuzlu• 

    
    H�zl� ba�lang�ç k�lavuzu• 

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

Quick Start Guide
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        3 Ba�larken

 Dikkat

 Kontrolleri yaln�zca bu kullan�m k�lavuzunda belirtilen  •
�ekilde kullan�n.

  Bu bölümdeki talimatlar� her zaman s�ras�yla 
takip edin.
  Philips ile ileti�im kurdu�unuzda, cihaz�n seri ve 
model numaralar� istenir. Model numaras� ve seri 
numaras�, cihaz�n arka k�sm�ndad�r. Numaralar� 
buraya yaz�n:
  Model No. __________________________
  Seri No. ___________________________

    Stand� kurun
  PhotoFrame’i düz bir yüzeye yerle�tirmek için 
birlikte gelen stand� PhotoFrame’in arkas�na 
tak�n.
    1 Stand� PhotoFrame’e yerle�tirin.

    
    2 Stand�, stand deli�ine s�k� bir �ekilde 

vidalay�n.

     

     Gücü ba�lay�n

 Not

 PhotoFrame’i yerle�tirirken, güç � �i ve prizinin kolayca  •
eri�ilebilir oldu�undan emin olun.

    1 Güç � �ini PhotoFrame’in  DC  soketine 
tak�n.

    
    2 Güç � �ini bir elektrik prizine tak�n.

    
     Birkaç saniye sonra PhotoFrame  »
otomatik olarak kapan�r.

         PhotoFrame’i aç�n

 Not

 PhotoFrame, güç kayna��na ba�lad���n�zda otomatik olarak  •
aç�l�r. 

    1 PhotoFrame kapat�ld���nda ve güç kayn��na 
ba�land���nda, açmak için    tu�unu bas�l� 
tutabilirsiniz.
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    Birkaç saniye sonra ana ekran  »
görüntülenir.

    
  

       PhotoFrame’i ilk kez açt���n�zda : 
    Ekranda dili seçmeniz istenir.• 

   
    Bir dil seçin ve ard�ndan onaylamak • 
için    dü�mesine bas�n.

    
    Ekranda saat ve tarihi ayarlaman�z • 
istenir.

   

    Saat ve tarihi ayarlamak için  •   /   /  /  , 
onaylamak için ise    tu�una bas�n.

     
 �pucu

 PhotoFrame’in güç kayna�� ba�lant�s� uzun süre kesik  •
kald���nda, PhotoFrame aç�ld���nda saat ve tarihi tekrar 
ayarlanman�z gerekecektir .

    PhotoFrame’i kapat�n

 Not

 PhotoFrame’i yaln�zca tüm kopyalama ve kaydetme  •
i�lemleri tamamland�ktan sonra kapatabilirsiniz.

    PhotoFrame’i kapatmak için  •   dü�mesini 
yakla��k 2 saniye bas�l� tutun.

        Foto�raf aktar�n

 Dikkat

 Depolama cihaz�ndan veya cihaza foto�raf aktar�l�rken  •
depolama cihaz�n� PhotoFrame’den ç�karmay�n.

  PhotoFrame’e ba�lanan a�a��daki depolama 
cihazlar�nda bulunan JPEG foto�ra� ar� 
görüntüleyebilirsiniz:

    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital High Capacity (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    Multimedia Card Plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro, adaptörle)• 
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    Ancak, her tür depolama kart� ortam�n�n 
çal��aca��na dair bir garanti verilmemektedir.
    1 Yuvaya bir depolama cihaz� tak�n.

   
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

   
   [Play Inserted Content] : Depolama 
cihaz�ndaki foto�ra� ar� görüntüleyin
   [Browse] : Depolama cihaz�ndaki 
foto�ra� ara göz at�n
   [Transfer] : Depolama cihaz�ndaki 
foto�ra� ar� PhotoFrame’e aktar�n

      2  [Transfer]  seçene�ini seçin ve ard�ndan 
onaylamak için    dü�mesine bas�n.

    Onay mesaj� görüntülenir. »

   

  
       Tüm foto�ra� ar� seçmek için : 
    1  [Yes]  seçene�ini seçin ve ard�ndan 

onaylamak için    dü�mesine bas�n.
    2 PhotoFrame’de foto�ra� ar� depolamak için 

bir albüm seçin, ard�ndan    tu�una basarak 
onaylay�n.

   
  

     Belirli bir foto�raf seçmek için :
    1  [No]  seçene�ini seçin, ard�ndan onaylamak 

için    tu�una bas�n. 
    2 Bir albüm yap�n ve    tu�una bas�n.
    3 Önce    /    /    /   , ard�ndan foto�raf 

seçmek/seçimi kald�rmak için    tu�una 
bas�n.

   
    4 Aktar�m i�lemine devam etmek için    

tu�una bas�n. 
    5 PhotoFrame’de foto�ra� ar� depolamak için 

bir albüm seçin, ard�ndan    tu�una basarak 
onaylay�n.
  
       • Depolama cihaz�n� ç�karmak için  d��ar�ya 
do�ru çekin.
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        4 Foto�raflar� 
görüntüleme

    1 Ana ekranda  [Play]  seçene�ini seçin ve 
onaylamak için    dü�mesine bas�n.

   
    Foto�ra� ar slayt gösterisi modunda  »
görüntülenir.

   
        Slayt gösterisi s�ras�nda önceki/sonraki • 
foto�raf� görüntülemek için   /   tu�una 
bas�n.
    Slayt gösterisi modu, saat modu ve takvim • 
modu aras�nda geçi� yapmak için    tu�una 
bas�n.

      Slayt gösterilerini ve 
foto�ra� ar� yönetin
   Slayt gösterisindeki bir foto�raf� veya slayt 
gösterisi ayarlar�n� yönetmek için �u i�lemleri 
gerçekle�tirebilirsiniz :
    1 Slayt gösterisi s�ras�nda    tu�una bas�n.

    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

   
      2 Bir seçenek seçin ve ard�ndan onaylamak 

için    dü�mesine bas�n.
     • [Interval] : Slayt gösterisi frekans�n� 
seçin
     • [Shuf� e] : Foto�ra� ar� rastgele 
görüntüleyin veya görüntülemeyin
     • [Rotate] : Foto�raf�n döndürülece�i 
aç�y� seçin
     • [Copy] : Foto�raf� ba�ka bir albüme 
kopyalay�n
     • [Delete] : Foto�raf� silin
     • [Color Tone] : Foto�raf�n rengini seçin
     • [Clock and Calendar] : Bir saat/takvim 
�ablonu seçin veya kapat�n 
     • [Zoom and Pan] : Foto�raf� 
yak�nla�t�rmak ve uzakla�t�rmak için  
  /    tu�una bas�n

        Foto�raftan ç�kmak için  •   tu�una tekrar 
bas�n.
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      Slayt gösterisi h�z�n� seçme
    1  [Interval]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    2 Bir aral�k seçin ve onaylamak için    

dü�mesine bas�n.

      
     Slayt gösterisi s�ras�n� seçme
  Slayt gösterisini s�rayla veya rasgele 
görüntüleyebilirsiniz.
    1  [Shuf� e]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    2 Bir seçenek seçin ve ard�ndan onaylamak 

için    dü�mesine bas�n.

   
     • [On] : Rastgele oynatmak için
     • [Off] : S�rayla oynatmak için

         Foto�raf�n döndürülmesi
    1  [Rotate]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    2 Yön seçmek için   /   tu�una, ard�ndan için 

   tu�una bas�n.

     
     Foto�raf kopyalama

 Dikkat

 Kopyalama veya silme i�lemi tamamlanmadan depolama  •
cihaz�n� kesinlikle ç�karmay�n.

    1  [Copy]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 
bas�n.

    2 Foto�raf�n kaydedilece�i cihaz� seçin, 
ard�ndan    tu�una bas�n.

   



TR 11

T
ür

kç
e

    3 Foto�raf�n kaydedilece�i albümü seçin, 
ard�ndan    tu�una bas�n.

     
 �pucu

 Daha fazla görüntü depolamak için yeterli haf�za yoksa bir  •
hata mesaj� görüntülenir.

     Bir foto�raf� silme

 Dikkat

 Kopyalama veya silme i�lemi tamamlanmadan depolama  •
cihaz�n� kesinlikle ç�karmay�n.

    1  [Delete]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

   
    

2  [Yes]  seçene�ini seçin ve ard�ndan 
onaylamak için    dü�mesine bas�n.

     
     Bir foto�raf efekti seçme
    1  [Color Tone]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    2 Bir seçim yap�n ve    tu�una bas�n.
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Saat/takvim seçin
  Slayt gösterisinde görüntülenecek bir saat veya 
takvim seçebilirsiniz.
    1  [Clock and Calendar]  ö�esini seçin ve 

ard�ndan    tu�una bas�n.
    2 Bir seçim yap�n ve    tu�una bas�n.

   
    Saat veya takvimi gizlemek için  • [Off]  
seçene�ini seçin ve    tu�una bas�n.

         Foto�raf� yak�nla�t�r�n ve foto�rafta 
gezinin
    1  [Zoom and Pan]  ö�esini seçin ve ard�ndan 

   tu�una bas�n.

   
    2 Bir foto�raf� yak�nla�t�rmak için    

dü�mesine, ard�ndan    dü�mesine bas�n.
    Bir foto�raf� uzakla�t�rmak için  •   
dü�mesine, ard�ndan    dü�mesine 
bas�n.

      3 Foto�rafta gezinmek için    /   /  /   
dü�mesine bas�n.
      Slayt gösterisi moduna dönmek için  •   
tu�una art arda bas�n.

 �pucu

 Yak�nla�t�rma ve gezinme i�levi yaln�zca 432 x 234 piksel  •
üzeri foto�ra� ara uygulan�r.



TR 13

T
ür

kç
e

       5 Gözat
  Albüm ve foto�ra� ara göz atabilir ve bunlar� 
yönetebilirsiniz.
    1  [Browse]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    Albüm modu görüntülenir. »

    
       Albüm menüsü :
    1 Bir albüm yap�n ve    tu�una bas�n.

    Albüm menüsü görüntülenir. »

    
         • [Create New Album] : E�er haf�za 
kart�ndaki bir klasör seçilirse, burada 
 [Create New Folder]  görüntülenir.

     • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rename] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 
  

     Foto�raf menüsü :
    1 Bir albüm yap�n ve    tu�una bas�n.
    2 Bir foto�raf seçin ve    tu�una bas�n.

    Foto�raf menüsü görüntülenir. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Color Tone] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 

      Albüm/klasör olu�turun
    1  [Create New Album]  /  [Create New 

Folder]  ö�esini seçin ve    tu�una bas�n.

    
    Bir tu� tak�m� görüntülenir. »
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      2 Ad girmek için (31 karaktere kadar), bir 

harf/rakam seçin ve    tu�una bas�n.
    Büyük harf ve küçük harf aras�nda • 
geçi� yapmak için, görüntülenen tu� 
tak�m�nda  [a/A]  seçene�ini seçin ve    
tu�una bas�n.

      3 Ad giri�i tamamland���nda,  [Enter]  (Gir) 
seçene�ini seçin ve onaylamak için    
dü�mesine bas�n.

       Albümün yeniden 
adland�r�lmas�
    1  [Rename]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    Bir tu� tak�m� görüntülenir. »

    

      2 Ad girmek için (31 karaktere kadar), bir 
harf/rakam seçin ve    tu�una bas�n.

    Büyük harf ve küçük harf aras�nda • 
geçi� yapmak için, görüntülenen tu� 
tak�m�nda  [a/A]  seçene�ini seçin ve    
tu�una bas�n.

      3 Ad giri�i tamamland���nda,  [Enter]  (Gir) 
seçene�ini seçin ve onaylamak için    
dü�mesine bas�n.

       Birden fazla foto�raf seçin
  Tek seferde düzenlemek için birden fazla 
foto�raf seçebilirsiniz.
    1  [Multiple-Select]  ö�esini seçin ve ard�ndan 

   tu�una bas�n.

    
    2 Foto�raf seçmek/seçimini kald�rmak için  

  /   /  /  , ard�ndan    tu�una bas�n.
    3    tu�una bas�n.

    Seçenek menüsü görüntülenir. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Play Slideshow] 
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        6 Saat ve takvim
  Slayt gösterisinde görüntülenecek bir saat veya 
takvim seçebilirsiniz.
    1  [Clock]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Clock]  /  [Calendar]  ö�esini seçin ve    

tu�una bas�n.

    
    Saat veya takvimi gizlemek için  • [Off]  
seçene�ini seçin ve    tu�una basarak 
onaylay�n.

      3 Bir seçenek seçin ve ard�ndan onaylamak 
için    dü�mesine bas�n.
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       7 Alarm
    1  [Alarm]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2 Bir alarm seçin ve    tu�una bas�n.

    
    3  [Time]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.
    Bir alarm� iptal etmek için  • [Off]  
seçene�ini seçin ve    tu�una bas�n.

      4 Saati ayarlamak için    /   /  /  , ard�ndan    
tu�una bas�n.

    
      Alarm çalarken, durdurmak için herhangi • 
bir tu�a bas�n.
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       8 H�zl� menü
  H�zl� menüde ekran parlakl���n� ayarlayabilir ve 
PhotoFrame durumunu görüntüleyebilirsiniz.
    1 Ana ekranda    tu�una bas�n.

    H�zl� menü görüntülenir. »

    
      2 Bir seçenek seçin ve ard�ndan onaylamak 

için    dü�mesine bas�n.
     • [Status] : PhotoFrame bilgilerini 
görüntülemek için
     • [Brightness] : Parlakl��� ayarlamak 
için    /    dü�mesine, ard�ndan    
dü�mesine bas�n.

    
        H�zl� menüden ç�kmak için  •   tu�una tekrar 
bas�n.
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       9 Ayarlar

    Ekran dilini seçin.
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Languages]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    3 Bir dil seçin ve    tu�una bas�n.

       Ekran parlakl���n� ayarlama
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    

    2  [Brightness]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

    
    3 Parlakl�k seviyesini ayarlamak için   /   

tu�una, ard�ndan    tu�una bas�n.

      
     Saat ve tarih ayarlama
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Time and Date]  ö�esini seçin ve ard�ndan 

   tu�una bas�n.
    3 Önce  [Set Time]  /  [Set Date]  /  [Set 

Time Format]  /  [Set Date Format]  seçin, 
ard�ndan    tu�una bas�n.
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    4 Saati ve tarihi ayarlamak veya formak 
seçmek için    /   /  /  , ard�ndan   tu�una 
bas�n.

      
     Ekran otomatik açma/
kapamay� ayarlama
  SmartPowee özelli�i ile PhotoFrame’in saatini 
ekran� otomatik olarak aç�p kapatacak zaman� 
yap�land�rabilirsiniz.

 Not

 PhotoFrame’in otomatik açma/kapama i�levini  •
ayarlamadan önce, geçerli saat ve tarihi ayarlad���n�zdan 
emin olun.

    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

    

    2  [SmartPower]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

    3  [Timer]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

     • Otomatik açma/kapama i�levini devre 
d��� b�rakmak için  [Off]  seçene�ini 
seçin ve    tu�una bas�n.

    
      4  [Set on Timer]  /  [Set off Timer]  ö�esini 

seçin ve    tu�una bas�n.

    
    5 Saati ayarlamak için   /  /  /  , ard�ndan    

tu�una bas�n.
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       PhotoFrame’i haz�rda 
beklemeye al�n
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Hibernate]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    3 Bir seçim yap�n ve    tu�una bas�n.

    Seçilen sürenin ard�ndan PhotoFrame  »
haz�rda beklemeye geçer.
         • Haz�rda bekleme i�levini devre d��� 
b�rakmak için  [Never]  seçene�ini seçin 
ve    tu�una bas�n.

    
       • PhotoFrame’i haz�rda beklemeden 
ç�karmak için    tu�unu bas�l� tutun.

       Otomatik yönlendirmeyi 
ayarlama
  PhotoFrame’in dikey/yatay yönlendirmesine 
ba�l� olarak, foto�ra� ar� do�ru yönde 
görüntüleyebilirsiniz.
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Auto Orientate (Portrait/Landscape)]  

ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una bas�n.

    
    3  [On]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.
     • Otomatik yönlendirme i�levini devre 
d��� b�rakmak için  [Off]  seçene�ini 
seçin ve    tu�una bas�n.
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         Dü�me sesi ayarlama
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Set Beep]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    3 Dü�me sesini açmak için  [On]  seçene�ini 

seçin ve    dü�mesine bas�n.
     • Dü�me sesini kapatmak için  [Off]  
seçene�ini seçin ve    dü�mesine 
bas�n.

         Haf�za kart�n�n içeri�ini 
koruma/korumay� kald�rma
  PhotoFrame ürününde bulunan depolama 
ayg�t�nda silme i�levini etkinle�tirebilirsiniz. 
Depolama ayg�t�ndaki foto�ra� ar�n silinmesini 
engellemek için depolama ayg�t�nda silme i�levini 
devre d��� da b�rakabilirsiniz.
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Memory Card]  ö�esini seçin ve ard�ndan 

   tu�una bas�n.

    
    3 Silme devre d��� b�rakmak için  [Disable 

Deleting]  seçene�ini seçin ve    tu�una 
bas�n.

    Silme devreye almak için  • [Enable 
Deleting]  seçene�ini seçin ve    
tu�una bas�n.
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         Demoyu aç�n/kapat�n
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Demo]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    3 Demo göstermeyi devreye almak için  [On]  

seçene�ini seçin ve    tu�una bas�n.
    Demo modu AÇIK iken, güç  »
kablosu güç kayna��na ba�land���nda 
PhotoFrame otomatik olarak demo 
slayt gösterisini görüntüler.

             • Çal��t�rmada demo gösterisini devre d��� 
b�rakmak için  [Off]  seçene�ini seçin ve    
tu�una bas�n.

       Slayt gösterisi ayar�

    Slayt gösterisi geçi� efekti seçme
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Slideshow]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    3  [Transition Effect]  ö�esini seçin ve 

ard�ndan    tu�una bas�n.

    
    4 Bir seçim yap�n ve    tu�una bas�n.

       Foto�raf arka plan� seçme
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
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    2  [Slideshow]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

    3  [Background Color]  ö�esini seçin ve 
ard�ndan    tu�una bas�n.

    
    4 Bir seçim yap�n ve    tu�una bas�n.

    Bir arka plan rengi seçerseniz,  »
PhotoFrame foto�raf� bir arka plan 
rengiyle görüntüler.

    
      » [Auto Fit]  seçene�ini seçerseniz, 
PhotoFrame foto�raf� ekrana s��acak 
�ekilde, görüntüyü bozarak geni�letir.

    
      » [RadiantColor]  ö�esini seçerseniz 
PhotoFrame, tam ekrandan küçük 
olan foto�ra� ar�n kenarlar�ndaki rengi 
geni�leterek, siyah çubuklar veya en-
boy oran� bozulmas� olmadan ekran� 
doldurmalar�n� sa�lar.

        
     Kolaj foto�raf görüntüleme
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Slideshow]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.
    3  [Collage]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    4 Bir kolaj seçene�i seçin ve    dü�mesine 

bas�n.
     • Kolaj i�levini devre d��� b�rakmak 
için  [Single]  seçene�ini seçin ve    
tu�una bas�n.
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          PhotoFrame’in durumunu 
görüntüleme
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Info]  ö�esini seçin.

    
    PhotoFrame bilgileri ekran�n sa�  »
taraf�nda görüntülenir : dahili haf�za, 
kullan�lan haf�za, bo� alan ve yaz�l�m 
sürümü.

         Fabrika varsay�lanlar�n� geri 
yükleyin
    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    2  [Reset]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.
    3  [Yes]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.

    
    Onay mesaj� görüntülenir. »

    
      4  [Yes]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.
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       PhotoFrame’i biçimlendirin

 Dikkat

 PhotoFrame’in biçimlendirilmesinin ard�ndan  •
PhotoFrame’deki tüm foto�ra� ar kaybedilecektir.

    1  [Settings]  ö�esini seçin ve ard�ndan    
tu�una bas�n.

    
    2  [Format]  ö�esini seçin ve ard�ndan    

tu�una bas�n.

    
    3  [Yes]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 

bas�n.
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      10 PhotoFrame’in 
yükseltilmesi

 Dikkat

 Yükseltme s�ras�nda PhotoFrame’i kapatmay�n. •

  Bir yaz�l�m güncellemesi varsa www.philips.com/
support adresinden en yeni yaz�l�m� yükleyerek 
PhotoFrame’i yükseltebilirsiniz. Eski yaz�l�m 
çevrimiçi olarak bulunmamaktad�r.
    1 www.philips.com/support adresini ziyaret 

edin.
    2 PhotoFrame’i aray�n ve yaz�l�m bölümüne 

gidin.
    3 En yeni yaz�l�m�, SD kart�n kök dizinine 

yükleyin.
    4 SD kart� PhotoFrame’e tak�n.
    5 PhotoFrame’i aç�n

    Onay mesaj� görüntülenir. »

      6  [Yes]  seçene�ini seçin ve ard�ndan 
onaylamak için    dü�mesine bas�n.

    Yükseltme tamamland���nda  »
PhotoFrame yeniden ba�lar.
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  Adaptör   Bölge
 SSW-1918EU  Avrupa, Rusya ve Singapur
 SSW-1918UK  �ngiltere ve Hong Kong
 SSW-1918AU  Avustralya ve Yeni Zelanda
 SSW-1918CN  Çin

     
     S�cakl�k 

    Çal��ma: 0°C - 40°C/32°F - 104°F • 
    Depolama: -10°C - 60°C/14°F - 140°F• 

       
     Aksesuarlar 

    AC-DC güç adaptörü• 
    Stand• 
    CD-ROM, dijital kullan�m k�lavuzlu• 
    H�zl� ba�lang�ç k�lavuzu• 

       
     Kullan�labilirlik 

    Kart Okuyucu: Dahili• 
    Desteklenen foto�raf formatlar�:• 

    JPEG foto�raf (10MB JPEG dosyalar�na • 
kadar, 64 megapiksele kadar)
    Progressive JPEG foto�raf (1024 x 768 • 
piksele 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
    Oynatma modu: Slayt gösterisi, saat, takvim• 
    Foto�raf düzenleme: Kopyala, sil, döndür, • 
foto�raf efekti, zoom ve gezinme
    Slayt gösterisi ayar�: Slayt gösterisi s�ras�, • 
geçi� efekti, frekans, kolaj, arka plan rengi
    Ekran arka plan�: Siyah, beyaz, gri, otomatik • 
uydur, Canl� Renk
    Ayar i�levi: Parlakl�k ayarlama, dil, bilgiler, • 
sinyal sesi aç�k/kapal�, saat ve tarih ayarla, 
SmartPower
    Sistem durumu: Dahili haf�za, kullan�lan • 
haf�za, bo� alan ve bellenim sürümü
    Yasal Onaylar : BSMI, C-Tick, CCC, CE, • 
GOST, PSB
    Di�er kolayl�klar : Kensington kilit uyumlu• 
    Ekran Görüntüsü dilleri: �ngilizce, Danca, • 
Flamanca, Frans�zca, Almanca, �talyanca, 
Portekizce, Rusça, Basitle�tirilmi� Çince, 
�spanyolca, Klasik Çince

         11 Ürün bilgileri

 Not

 Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden de�i�tirilebilir. •

    Görüntü/Ekran 
    Görüntüleme aç�s�: @C/R > 10, 120° • 
(H)/100° (V)
    Kullan�m ömrü, %50 parlakl�kta: 20000saate • 
kadar
    En/boy oran�: 16:10• 
    Panel görülür çözünürlü�ü: 432 x 234• 
    En uygun foto�raf çözünürlü�ü: 440 x 270• 
    Parlakl�k (minimum): 160cd/m²• 
    Kontrast oran� (tipik): 300:1• 

       
     Depolama ortam� 

    Haf�za kart� tipleri: • 
    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    MMC plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro)• 

      Dahili haf�za kapasitesi: 128 MB• 
       
     Boyular ve A��rl�k 

    Stands�z boyutlar (Gx Y xD): 206 x 139 x • 
25 mm
    Standla boyutlar (Gx Y xD): 206 x 139 x • 
104 mm
    Stands�z a��rl�k: 0,334 kg• 

       
     Güç 

    Desteklenen güç modu: AC güç• 
    Verimlilik seviyesi: V• 
    Ortalama tüketim (sistem aç�k): 3,65 W• 
    Güç adaptörü:• 

    Üretici: Philips Consumer Lifestyle • 
International B.V.
    Model numaras�: SSW-1918xx-y • 
(xx=EU, UK, AU, BR; Y=1, 3)
    Giri�: AC 100-240V~50-60Hz 0,3A• 
    Ç�k��: DC 9V  •   1,1A
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        PhotoFrame ürününde daha fazla foto�raf 
saklamak için haf�za boyutunu art�rabilir miyim?
  Hay�r. PhotoFrame ürününün dahili haf�zas� 
sabittir ve art�r�lamaz. Ancak, PhotoFrame 
ürününde farkl� depolama cihazlar� kullanarak 
farkl� foto�ra� ar aras�nda de�i�tirme 
yapabilirsiniz.
     
    Haf�za kart�n� tak�p içeri�i PhotoFrame’e 
aktard�ktan sonra PhotoFrame’de kay�tl� 
klasör yap�s�n�n haf�za kart�ndaki yap�dan farkl� 
oldu�unu görüyorum. Niçin?
  PhotoFrame yaln�zca 3 seviyeye kadar klasör 
yap�s�n� okuyabilir ve 1 seviyeye kadar yazabilir. 
Bu durumda, haf�za kart�nda ayn� adl� ancak farkl� 
seviyelerdeki klasörlerde bulunan foto�ra� ar 
PhotoFrame’de ayn� klasöre kaydedilecektir. 
Örne�in, haf�za kart�nda “ \AA ”, “ \01\AA ” ve 
“ \02\AA ” klasöründeki foto�ra� ar�n tamam� 
PhotoFrame’de “ \AA ” klasörüne kaydedilecektir.
     
    PhotoFrame’de görüntülenecek foto�ra� ar için 
en iyi çözünürlük nedir?
  En iyi çözünürlük 440 x 270, 880 x 540 veya 
ayn� en-boy oranl� bir çözünürlüktür.
     
    PhotoFrame niçin otomatik olarak kapan�yor?
  Haz�rda bekleme i�leevi veua SmartPower 
i�levini devreye ald���n�zda PhotoFrame, 
ayarlanan sürede otomatik olarak kapan�r. 
Ayr�nt�l� bilgi almak için “PhotoFrame haz�rda 
bekletme” ve “Otomatik görüntüleme açma/
kapatma” bölümlerine bak�n.

        12 S�kça sorulan 
sorular

   LCD ekran dokunmatik mi?
  LCD ekran dokunmatik de�ildir. PhotoFrame 
ürününü kontrol etmek için arkadaki dü�meleri 
kullan�n.
     
    Farkl� haf�za kartlar� kullanarak farkl� slayt 
gösterisi foto�ra� ar�n� de�i�tirebilir miyim?
  Evet. PhotoFrame ürününe haf�za kart� 
ba�layarak o karttaki foto�ra� ar� slayt gösterisi 
modunda oynatabilirsiniz.
     
    Ayn� foto�raf� uzun süre göstermeye devam 
edersem, LCD ekran zarar görür mü?
  Hay�r. PhotoFrame, ayn� foto�raf�, LCD ekran 
hiçbir hasar görmeden 72 saat boyunca 
görüntüleyebilir.
     
    PhotoFrame neden baz� foto�ra� ar�m� 
görüntülemiyor?
  PhotoFrame yaln�zca JPEG foto�ra� ar� destekler. 
Bu JPEG foto�ra� ar�n bozuk olmad���ndan emin 
olun.
     
    PhotoFrame ürününü otomatik kapanma 
süresi içinde kullanabilir miyim?
  Evet. PhotoFrame’i açmak için    dü�mesine 
basabilirsiniz.
     
    PhotoFrame neden ben ayarlad�ktan sonra 
Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?
  Geçerli saati, otomatik kapatma saatini 
ve Otomatik açma saatini do�ru olarak 
ayarlad���n�za emin olun. PhotoFrame, tam 
olarak Otomatik kapatma saatinde ekran�n� 
kapat�r. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için 
ayarlanan saatte Otomatik kapatma durumuna 
geçecektir.
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hemen hemen tüm küçük ta��nabilir bilgisayar 
ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta 
takviyeli bir bo�luktur. Bu, özellikle Kensington 
taraf�ndan üretilen bir kilit ve kablo aparat�n�n 
tak�lmas� için kullan�l�r.

  M
   Memory Stick
  Memory Stick. Foto�raf makineleri, kameralar 
ve di�er el cihazlar� için dijital depolama olana�� 
sa�layan bir � ash bellek kart�d�r.

   MMC Kart�
  MultiMedia Kart�. Cep telefonlar�, PDA’lar ve 
di�er el cihazlar� için depolama olana�� sa�layan 
bir � ash bellek kart�d�r. Kart, okuma/yazma 
i�lemleri için � ash bellek veya hareketsiz bilgiler 
için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullan�r, bu 
çipler bir Palm PDA’ya uygulama eklemek için 
yayg�n biçimde kullan�l�r.

  S
   SD kart�
  Secure Digital Bellek Kart�. Dijital foto�raf 
makineleri, cep telefonlar�, PDA’lar için 
depolama olana�� sa�layan bir � ash bellek 
kart�d�r. SD Kartlar�, MultiMediaCard (MMC) ile 
ayn� 32 x 24 mm’lik format� kullan�r ancak biraz 
daha incedir (2,1 mm’ye kar�� 1,4 mm) ve SD 
Kart okuyucular her iki format� da kabul eder. 
4GB’a kadar kartlar bulunmaktad�r.
  

      13 Sözlük

  G
   Görüntü oran�
  Görüntü oran�, TV ekran�n�n en de�erinin boy 
de�erine oran�n� ifade eder. Standart TV’de 
4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya 
geni� TV’lerde ise 16:9’dur. Letter box yöntemi, 
standart bir 4:3 ekranda daha geni� bir görüntü 
aç�s� elde etmenize olanak tan�r. 

  J
   JPEG
  Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. 
Joint Photographic Expert Group (Birle�ik 
Foto�rafç�l�k Uzmanlar� Grubu) taraf�ndan 
önerilen ve yüksek s�k��t�rma oran�na kar��n 
görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmas�n� 
sa�layan bir hareketsiz resim veri s�k��t�rma 
sistemidir. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg’ dosya 
uzant�s�yla tan�n�r.

  K
   Küçük Resim
  Küçük resim, tan�nmas�n� kolayla�t�rmak amac�yla 
resmin küçültülmü� boyutlu sürümüdür. Küçük 
resimler, normal metin dizininin sözcükler için 
yapt���n� görüntüler için gerçekle�tirir.

   Kb/s
  Saniyedeki kilobit say�s� (Kilobit/s). Genellikle 
AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek s�k��t�rmal� 
formatlarla kullan�lan bir dijital veri h�z� ölçme 
sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, 
genellikle kalite de o kadar iyidir.

   Kensington kilidi
  Kensington Güvenlik Yuvas� (K-Yuvas� veya 
Kensington kilidi olarak da bilinir). H�rs�zl�k 
önleyici sistemin bir parças�d�r. Bu, ba�ta pahal� 
ve/veya nispeten daha ha� f olan dizüstü 
bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun 
konsollar� ve video projektörler olmak üzere 
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