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1 Viktig

Sikkerhet
• Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen 

med harde gjenstander. Det kan forårsake 
permanent skade på skjermen.

• Koble fra produktet når det ikke blir brukt 
over lengre tid.

• Slå av skjermen og koble fra strømkabelen 
før du rengjør skjermen. Skjermen må 
bare rengjøres med en myk klut som er 
fuktet i vann. Bruk aldri stoffer som alkohol, 
kjemikalier eller rengjøringsmidler til å 
rengjøre produktet.

• Ikke plasser produktet nær åpen flamme 
eller andre varmekilder, inkludert direkte 
sollys.

• Utsett aldri produktet for fuktighet og vann. 
Plasser aldri beholdere med væske, for 
eksempel vaser, nær produktet.

• Mist aldri produktet i bakken. Hvis du 
mister produktet i bakken, vil det bli skadet.

• Kontroller at du bare installerer og bruker 
tjenester eller programvare fra pålitelige 
kilder uten virus eller skadelig programvare.

• Dette produktet er utformet kun for bruk 
innendørs.

• Bruk bare strømforsyningene som er angitt 
i brukerhåndboken.

Merknad

 
Dette produktet er i samsvar med kravene for 
radioforstyrrelser i EU.

 
Uautorisert kopiering eller kopiering 
av kopibeskyttet materiale inkludert 
dataprogrammer, filer, kringkastinger og 
lydopptak, kan betraktes som en overtredelse 
av opphavsretten, noe som er en straffbar 
handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike 
formål. 
• Det nye produktet ditt inneholder 

materialer som kan resirkuleres og brukes 
på nytt. Spesialistfirmaer kan resirkulere 
produktet ditt for å øke mengden 
gjenbruksmaterialer, og for å redusere 
mengden som kastes.

• Sett deg inn i lokale forskrifter for 
avfallshåndtering av den gamle skjermen fra 
den lokale forhandleren.

• (For kunder i Canada og USA) Kast det 
gamle produktet i samsvar med lokale 
delstatsforskrifter og føderale forskrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering, 
kan du kontakte www.eia.org (Consumer 
Education Initiative).

Informasjon om resirkulering for 
kunder
Philips oppretter teknisk og økonomisk 
gjennomførbare mål for å optimalisere 
miljøytelsen til organisasjonens produkt, tjeneste 
og aktiviteter.
Under planleggings-, design- og 
produksjonsstadiet legger Philips vekt 
på hvor viktig det er å lage produkter 
som kan resirkuleres på en enkel måte. 
Hos Philips innebærer avfallshåndtering 
deltagelse i nasjonale ta-tilbake-initiativer 
og resirkuleringsprogrammer hver gang 
det er mulig, fortrinnsvis i samarbeid med 
konkurrenter.
Det er for tiden et resirkuleringssystem i gang i 
europeiske land, for eksempel Nederland, Belgia, 
Norge, Sverige og Danmark.
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I USA har Philips Consumer Lifestyle North 
America bidratt med penger til Electronic 
Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling 
Project (prosjekt for resirkulering av 
elektronikk) og offentlige resirkuleringsinitiativer 
for gamle elektroniske produkter fra 
husholdninger Northeast Recycling Council 
(NERC), som er en veldedig organisasjon, 
har også arbeidet for å fremme utviklingen 
av resirkuleringsmarkedet, og planlegger å 
implementere et resirkuleringsprogram.
I Asia Pacific, Taiwan, kan produktene hentes 
av Environment Protection Administration 
(EPA) for å følge prosessen for resirkulering av 
IT-produkter. Du finner detaljer om dette på 
websiden www.epa.gov.tw.

Resirkulering

 
Produktet er utformet og produsert med 
materialer og deler av svært høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk 
med kryss over, betyr det at produktet dekkes 
av EU-direktiv 2002/96/EF:

 
Produktet skal ikke kastes sammen med 
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med 
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du 
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til 
å forhindre negative konsekvenser for helse og 
miljø.

Erklæring om ulovlige stoffer
Dette produktet samsvarer med RoHS.
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2 Din PhotoFrame
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips 
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.
philips.com/welcome.

Innledning
Med Philips digitale PhotoFrame kan du
• vise JPEG-bilder
• opprette gavemeldinger

Innholdet i esken

 
• Philips digitale PhotoFrame

  
• Stativ

 
• Vekselstrømsadapter

 
• Brukerhåndbok

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

Quick Start Guide
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Oversikt over PhotoFrame

 
a  MODE / POWER

• Trykk for å slå på PhotoFrame.
• Trykk og hold nede for å slå av 

PhotoFrame.
• Trykk for å bytte modi: 

lysbildefremvisning/klokke/kalender.

b  /  BACK / HOME
• Trykk for å gå tilbake til det forrige 

trinnet.
• Trykk og hold nede for å gå til 

startskjermen.

a

b

c

d

e f g h

i

j

k

c OK (styrespak)
• Trykk på for å bekrefte et valg.
• Trykk for å sette på pause eller 

gjenoppta avspillingen.
• Flytt opp/ned/venstre/høyre for å velge 

det øverste/nederste/høyre/venstre 
alternativet.

d MENU
• Trykk for å åpne/lukke menyen.

e 
• Spor til en USB-kabel til PC
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f SD/MMC/MS
• Spor til et SD-/MMC-/MS-kort

g Stativhull

h DC IN
• Kontakt til en vekselsstrømsadapter

i  Kensington-lås

j Høyttaler

k Stativhull
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3 Komme i gang
Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i 
rekkefølge.
Hvis du kontakter kundestøtten, vil du bli 
spurt om modell- og serienummeret til dette 
apparatet. Du finner modell- og serienummeret 
bak på apparatet. Skriv numrene her: 
Modellnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Installere stativet

1 Plasser PhotoFrame på en flat overflate.
2 Sett inn det medfølgende stativet i hullet 

for stativet i PhotoFrame.

 
  
Koble til strømmen

Merknad

 • Når du skal plassere PhotoFrame, må du kontrollere at 
støpselet og stikkontakten er lett tilgjengelig.

 
Koble strømadapteren som følger med til:
• DC IN-uttaket på PhotoFrame
• strømuttaket

 » Noen sekunder senere slås 
PhotoFrame på automatisk.

Slå på PhotoFrame
Merknad

 • Når du kobler PhotoFrame til en strømforsyning, slås 
PhotoFrame på automatisk.

Når PhotoFrame er slått av og koblet til 
strømforsyningen, kan du trykke på og holde 
nede  for å slå på PhotoFrame.
Den første gangen du slår på PhotoFrame: 
• Du får beskjed på skjermen om å velge et 

språk. Velg et språk, og trykk deretter på 
OK.

  
• Du får beskjed på skjermen om å angi 

klokkeslett og dato. Beveg styrespaken for 
å angi klokkeslett og dato, og trykk deretter 
på OK.
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Tips

 • Hvis PhotoFrame er koblet fra strømforsyningen i lang 
tid, må du angi klokkeslett og dato på nytt når du slår 
på PhotoFrame.

Slå av PhotoFrame

Merknad

 • Du kan ikke slå av PhotoFrame før alle kopierings- og 
lagringshandlingene er fullført.

• Hvis du vil slå av PhotoFrame, trykker du 
på og holder nede  i cirka to sekunder.

Overføre mediene dine

Overføre bilder fra en lagringsenhet

Forsiktig

 • Ikke koble lagringsenheten fra PhotoFrame under 
medieoverføringen.

PhotoFrame støtter de fleste typer av følgende 
lagringsenheter :
• Secure Digital (SD)
• Secure Digital High Capacity (SDHC)
• Multimediekort (MMC)
• Memory Stick (MS)

1 Sett lagringsenheten inn i PhotoFrame.
 » Det vises en alternativmeny.

  
[Play Photos]: Velg dette alternativet for å 
spille av medier på lagringsenheten.
[Browse]: Velg dette alternativet for å bla 
gjennom medier på lagringsenheten.
[Copy to PhotoFrame]: Velg 
dette alternativet for å starte 
overføringsprosessen.

2 Velg [Copy to PhotoFrame], og trykk 
deretter på OK.
 » vises det en bekreftelse.

 
3 Velg [Yes], og trykk deretter på OK.
• Når du skal fjerne en lagringsenhet, 

trekker du den ut av PhotoFrame.
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Overføre bilder fra en datamaskin

Forsiktig

 • Ikke koble PhotoFrame fra datamaskinen under 
medieoverføringen.

1 Koble en passende USB-kabel til dette 
produktet og datamaskinen din.
• Kontroller at USB-kabelen støtter 

dataoverføring.
• Kontroller at USB-kabelen samsvarer 

med USB-sporet til dette produktet 
(mini-USB-spor  eller mikro-USB-
spor  ).

  
 » Du kan dra og slippe mediene fra 

datamaskinen til PhotoFrame.

2 Når overføringen er fullført, kobler 
du USB-kabelen fra datamaskinen og 
PhotoFrame.

Tips

 • Du kan overføre medier fra PhotoFrame til en 
datamaskin.

 • Overføringshastigheten avhenger av operativsystemet 
og programvarekonfigurasjonen på datamaskinen.

Hurtigmeny

1 Trykk på MENU i startskjermbildet.
 » Hurtigmenyen vises.

  
2 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å 

justere lysstyrken eller vise statusen for 
PhotoFrame.

• Når du vil lukke hurtigmenyen, trykker du 
på MENU gjentatte ganger.

Legg merke til disse 
tastaturikonene

Skriv inn tekst på engelsk
Skriv inn tekst på støttede europeiske 
språk
Skriv inn tekst på forenklet kinesisk
Skriv inn tekst på russisk

 / 
ABC

Bytt til utvalgte symboler, tegnsettinger, 
alfabeter eller numre

aA Veksle mellom store og små bokstaver
Sett inn mellomrom
Sett inn linjeskift
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4 Spille av

Vise bilder
Merknad

 • Du kan vise JPEG-bilder som lysbildefremvisningsmodus 
på PhotoFrame.

  
Velg [Play], og trykk deretter på OK.

 » Bildene vises i 
lysbildefremvisningsmodus.

• Hvis du vil velge forrige/neste bilde, 
beveger du styrespaken til venstre/
høyre.

• Hvis du vil sette lysbildefremvisningen 
på pause, trykker du på OK.

• Hvis du vil fortsette 
lysbildefremvisningen, trykker du på 
OK igjen.

Administrere lysbildefremvisning og 
bilder
Du kan gjøre følgende for å behandle bildene 
i lysbildefremvisningsmodus eller endre 
innstillingene for lysbildefremvisning:
1 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.

  
2 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK.
• [View Mode]: Velg visningsmodus.
• [Add to Favorites]: Legg til bildet i albumet 

[Favorites] i PhotoFrame.
• [Slideshow settings]

• [Interval]: Angi tidsintervallet mellom 
etterfølgende bilder.

• [Shuffle]: Spill av bilder tilfeldig eller 
ikke.

• [Color Tone]: Velg en fargeinnstilling 
for bildet.

• [Transition Effect]: Velg en 
overgangseffekt.

• [Background Color]: Velg en 
bakgrunnsfarge.

• [Rotate]: Velg hvilken retning bildet skal 
roteres i.

• [Copy]: Kopier bildet til et annet album.
• [Delete]: Slett bildet.
• [Zoom]: Zoom og beskjær bildet.
• [Brightness]: Beveg styrespaken opp/ned 

for å justere lysstyrken på skjermen.

Zoome og beskjære et bilde
Når det er valgt enkeltvisningsmodus, kan du 
zoome inn på et bilde, beskjære det og lagre 
det som et nytt bilde. Dette gjør du slik:
1 I modusen for lysbildefremvisning trykker 

du på MENU. 
 » Det vises en alternativmeny.

2 Beveg styrespaken nedover gjentatte 
ganger for å velge [Zoom].
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3 Trykk på OK gjentatte ganger for å zoome 

inn bildet (eller avbryt zoom-modus).
4 Beveg på styrespaken for å panorere bildet.
5 Trykk på MENU.
6 Velg [Crop and Save], og trykk deretter 

på OK.

  
 » vises det en bekreftelse.

7 Velg [Yes], og trykk deretter på OK.

  
• Hvis du vil avbryte handlingen, velger 

du [No] og trykker på OK.
8 Velg et album eller en lagringsenhet for å 

lagre det nye bildet, og trykk deretter på 
OK.
 » Når bildet er lagret, går 

PhotoFrame tilbake til modusen for 
lysbildefremvisning.
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5 Bla gjennom

Bla gjennom album eller 
bilder
Du kan bla gjennom og behandle album og 
medier i bølgemodus eller albummodus. 
• Bølgemodus:

  
• Albummodus:

  
1 Velg [Browse] på startskjermen, og trykk 

deretter på OK.
 » Albumene vises i bølgemodus.

2 Trykk på  for å veksle mellom 
bølgemodus og albummodus.

3 Vis bilder.
• trykke på OK én gang for å vise et 

bilde i pausemodus
• trykke på OK to ganger for å starte 

lysbildefremvisningen

Behandle album og medier
PhotoFrame
1 Velg [PhotoFrame].
2 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.

  
3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK 

for å fortsette.
• [Add to Favorites]: Kopier alle bilder 

fra albumet [PhotoFrame] til albumet 
[Favorites]

• [Create New Album]: Opprett et 
album 

• [Copy]: Kopier alle bilder fra albumet 
[PhotoFrame] til et annet album

• [Move]: Flytt alle bilder fra albumet 
[PhotoFrame] til et annet album

• [Delete]: Slett alle bilder fra albumet 
[PhotoFrame]

• [Multiple-select]: Velg flere bilder for å 
behandle dem

SD-/MMC-kort
1 Velg [SD/MMC Card].
2 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.
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3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK 
for å fortsette.
• [Add to Favorites]: Kopier alle bilder 

fra kortet til albumet [Favorites]
• [Copy]: Kopier alle bilder fra kortet til 

et annet album
• [Move]: Flytt alle bilder fra kortet til et 

annet album
• [Delete]: Slett alle bildene på kortet

Album
1 Velg et album under [PhotoFrame].
2 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.

  
3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK 

for å fortsette.
• [Add to Favorites]: Kopier alle bilder 

fra albumet til albumet [Favorites]
• [Create New Album]: Opprett et 

album
• [Copy]: Kopier alle bilder fra albumet 

til et annet album
• [Move]: Flytt alle bilder fra albumet til 

et annet album
• [Delete]: Slett alle bilder fra albumet
• [Rename]: Gi albumet nytt navn
• [Multiple-select]: Velg flere bilder for å 

behandle dem
Miniatyrbilde
1 Velg et miniatyrbilde i albummodus.
2 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.

  
3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK 

for å fortsette.
• [Add to Favorites]: Kopier bildet til 

albumet [Favorites]
• [Copy]: Kopier bildet til et annet album
• [Move]: Flytt bildet til et annet album 

eller kort
• [Delete]: Slett bildet fra albumet
• [Rotate]: Roter bildet i albumet
• [Color Tone]: Velg en fargeinnstilling 

for bildet
• [Multiple-select]: Velg flere bilder for å 

behandle dem
Favoritter
1 Velg [Favorites].
2 Trykk på MENU.

 » Det vises en alternativmeny.
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3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK 
for å fortsette.
• [Copy]: Kopier alle bilder fra albumet 

til et annet album
• [Delete]: Slett alle bilder i albumet

Legge til medier i favorittalbumet
Slik legger du til et eller alle bildene i et album 
til albumet[Favorites]:
Velg [Add to Favorites], og trykk deretter på 
OK.

Opprett et album

1 Velg [Create New Album], og trykk 
deretter på OK.

2 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 
24 tegn), må du velge et alfabet/tall og 
deretter trykke på OK.
• Hvis du skal bytte mellom store og 

små bokstaver, må du velge aA på det 
viste tastaturet og deretter trykke på 
OK.

3 Når navnet er fullstendig, må du velge  
og deretter trykke på OK.

4 Trykk på OK for å starte lagringsprosessen.

Kopiere medier

1 Velg [Copy], og trykk deretter på OK.
2 Velg et målalbum, og trykk deretter på OK 

for å starte kopieringen.

Flytte medier

1 Velg [Move], og trykk deretter på OK.
2 Velg et målalbum, og trykk deretter OK for 

å starte flyttingen.

Slette medier

1 Velg [Delete], og trykk deretter på OK.
 » vises det en bekreftelse.

2 Velg [Yes], og trykk deretter på OK for å 
begynne slettingen.
• Hvis du vil avbryte handlingen, holder 

du nede  /  BACK / HOME.

Gi nytt navn til et album

1 Velg [Rename], og trykk deretter på OK 
for å bekrefte.
 » Et tastatur vises.

2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å 
åpne tastaturet.

3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 
24 tegn), må du velge et alfabet/tall og 
deretter trykke på OK.
• Hvis du skal bytte mellom store og 

små bokstaver, må du velge aA på det 
viste tastaturet og deretter trykke på 
OK.

4 Når navnet er fullstendig, må du velge  
og deretter trykke på OK.

Velge flere bilder for å behandle dem

1 Velg [Multiple-select], og trykk deretter 
på OK.

2 Velg medier.
• Hvis du vil velge alle medier i albumet, 

trykker du på OK.
• Hvis du bare vil velge enkelte medier, 

beveger du styrespaken og trykker på 
OK for å velge et medium. Deretter 
gjentar du dette trinnet for å velge 
flere.

• Hvis du vil oppheve valget av et 
medium, velger du det og trykker på 
OK igjen.

3 Når du er ferdig med å velge, trykker du på 
MENU for å fortsette.
 » Det vises en alternativmeny.
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4 Velg et alternativ for å fortsette.
• [Add to Favorites]: Legg de valgte 

bildene i albumet [Favorites]
• [Copy]: Kopier de valgte bildene til et 

annet album
• [Move]: Flytt de valgte bildene til et 

annet album
• [Delete]: Slett de valgte bildene 
• [Rotate]: Roter de valgte bildene 
• [Play slideshow]: Spill av de valgte 

bildene i lysbildefremvisningsmodus

Roter bilder

1 Velg [Rotate], og trykk deretter på OK.
2 Velg en vinkel for å rotere, og trykk 

deretter på OK.
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6 Klokke

Vise klokken
Velg [Clock] på startskjermen, og trykk deretter 
på OK.

 » En klokke/kalender vises.

  
Klokkemeny
Når det vises en klokke/kalender, trykker du på 
MENU for å åpne klokkemenyen.

  
• [Select Clock]: Beveg styrespaken til 

venstre/høyre for å velge å vise en annen 
klokke eller kalender.

• [Time and Date]: Beveg styrespaken opp/
ned/venstre/høyre for å angi klokkeslett/
dato eller format for klokkeslett/dato. Se 
Innstillinger > Angi klokkeslett og dato 
hvis du vil ha mer informasjon.

Velg stil for klokke/kalender

1 Velg [Select Clock] i klokkemenyen, og 
trykk deretter på OK.

2 Beveg styrespaken til venstre/høyre for å 
velge en klokke- eller kalendermal, og trykk 
deretter på OK.
• Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, 

holder du nede  /  BACK / 
HOME.
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7 Melding

Opprette en melding

1 Velg [Message] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

  
2 Velg [Add a message to your photo], og 

trykk deretter på OK.

  
3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre 

for å velge en meldingsmal, og trykk 
deretter på OK.

  
4 Velg [Done].

  
 » Du får en beskjed på skjermen som 

ber deg om å fastsette tidspunkt for 
meldingen.

  



18 NO

5 Fastsett tidspunktet for meldingen.
• [Message Name]: Angi navnet på 

meldingen. Se Angi navnet på en 
melding hvis du vil ha mer informasjon.

• [Repeat]: Velg en gjentagelsesfrekvens
• [Set Date]: Angi dato eller dag
• [Set Time]: Angi klokkeslett

6 Når du har fullført meldingen, velger du 
[Done] og trykker deretter på OK.

  
• Hvis du vil vise tilgjengelige meldinger, 

velger du [View Message].
• Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, 

holder du nede  /  BACK / HOME.

Angi navnet på meldingen

1 Velg [Message Name], og trykk deretter 
på OK.

2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å 
åpne tastaturet.

3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 
24 tegn), må du velge et alfabet/tall og 
deretter trykke på OK.
• Hvis du skal bytte mellom store og 

små bokstaver, må du velge aA på det 
viste tastaturet og deretter trykke på 
OK.

4 Når navnet er fullstendig, må du velge  
og deretter trykke på OK.

Redigere en melding

1 Velg [Message] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK. Beveg på styrespaken for 
å velge ett av følgende alternativer for å 
redigere en melding.

2 Velg [Add a message to your photo], og 
trykk deretter på OK.

3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre 
for å velge en meldingsmal, og trykk 
deretter på OK.

  
• [Change Image]: Endre meldingens 

bilde.
• [Edit Text]: Rediger meldingsteksten.

Slik endrer du meldingens bilde:
1 Velg [Change Image], og trykk deretter på 

OK.
2 Velg et bilde som er tilgjengelig i 

PhotoFrame, og trykk deretter på OK.
Slik redigerer du meldingsteksten:
1 Velg [Edit Text], og trykk deretter på OK.
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2 Velg en forhåndsinnstilt mal, og trykk 

deretter på OK.
 » Tastaturet vises.

3 Beveg styrespaken nedover to ganger for å 
åpne tastaturet.

4 Velg et alfabet/tall for å skrive inn teksten, 
og trykk deretter på OK.
• Velg metode for å skrive inn tekst – se 

"Legg merke til disse tastaturikonene".
• Hvis du skal bytte mellom store og 

små bokstaver, må du velge aA på det 
viste tastaturet og deretter trykke på 
OK. 

5 Når du har skrevet inn teksten, må du 
trykke på  og deretter på OK.

  
6 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre 

for å plassere teksten, og trykk deretter på 
OK.

7 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre 
for å velge farge eller skrift på teksten, og 
trykk deretter på OK.

  
8 Flytt til , og trykk deretter på OK. 

  
9 Velg [Done], og trykk deretter på OK.
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Vis en melding som er 
opprettet

1 Velg [Message] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

  
2 Velg [View Message], og trykk deretter på 

OK.

  
3 Velg en melding eller en mal, og trykk 

deretter på OK.
 » Det vises en meldingsmal.

  
• Hvis du vil endre fastsettelsen av tidspunkt 

for meldingen, eller hvis du vil slette 
meldingen, trykker du på MENU og velger 
et alternativ for å fortsette.

  
• Velg [Done], og trykk deretter på OK for å 

gå tilbake til skjermen for meldingssøk.
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8 Innstillinger

Velge et skjermspråk

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

  
2 Velg [Language], og trykk deretter på OK.

  
3 Velg et språk, og trykk deretter på OK.

Juster lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på PhotoFrame for å 
oppnå den beste visningen.

Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.
1 Velg [Brightness], og trykk deretter på OK.

  
2 Beveg styrespaken opp/ned for å justere 

lysstyrken, og trykk deretter på OK.

Angi klokkeslett/dato

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Time and Date], og trykk deretter 
på OK.

  
3 Velg [Set Time] / [Set Date], og trykk 

deretter på OK.
4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre 

for å justere minutt/time/dag/måned/år, og 
trykk deretter på OK.
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Angi klokkeslett-/datoformat

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Time and Date], og trykk deretter 
på OK.

3 Velg [Select Time Format] / [Select Date 
Format], og trykk deretter på OK.

4 Velg et format, og trykk deretter på OK.

  
Angi SmartPower-timeren
Med SmartPower-timeren kan du konfigurere 
tidspunkt for når PhotoFrame-skjermen skal 
slås på eller av automatisk. Når skjermen slås av 
automatisk, går PhotoFrame i standby-modus 
(dvale).

Merknad

 • Kontroller at gjeldende klokkeslett på PhotoFrame er 
angitt riktig.

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [SmartPower], og trykk deretter på 
OK.

3 Velg [Set On-Time] / [Set Off-Time], og 
trykk deretter på OK.
 » Velg [Off], og trykk deretter på OK for 

å slå av SmartPower-funksjonen.

  
4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre 

for å angi klokkeslett, og trykk deretter på 
OK.

Tips

 • Når PhotoFrame er i standby-modus (dvale), kan du 
trykke på  for å aktivere PhotoFrame.

Sette PhotoFrame i dvale

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Hibernate], og trykk deretter på OK.
3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK.

  
 » Etter den angitte tidsperioden går 

PhotoFrame i dvale.
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• Hvis du vil deaktivere dvalefunksjonen, 
velger du [Never] og trykker deretter på 
OK.

  
• Hvis du vil våkne opp til PhotoFrame, 

trykker du på .

Angi automatisk retning
Med funksjonen for automatisk retning kan du 
spille av bilder i riktig retning avhengig av om 
PhotoFrame har en horisontal eller vertikal 
retning.
1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 

deretter på OK.
2 Velg [Auto-orientate], og trykk deretter 

på OK.
3 Velg [On], og trykk deretter på OK.

  
• Hvis du vil deaktivere funksjonen for 

automatisk retning, velger du [Off] og 
trykker deretter på OK.

Slik slår du knappelyden av/på

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Set Beep], og trykk deretter på OK.
3 Hvis du vil slå på knappelyden, velger du 

[On] og trykker deretter påOK.

  
• Hvis du vil slå av knappelyden, velger 

du [Off] og trykker deretter påOK.

Innstillinger for 
lysbildefremvisning

Velge lysbildeintervall

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
3 Velg [Interval], og trykk deretter på OK.
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4 Velg et lysbildeintervall, og trykk deretter 

på OK.

Velge rekkefølge for 
lysbildefremvisning

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
3 Velg [Shuffle], og trykk deretter på OK.
4 Hvis du vil vise lysbildene i tilfeldig 

rekkefølge, velger du [On] og trykker 
deretter på OK.
• Hvis du vil vise lysbildene i rekkefølge, 

velger du [Off] og trykker deretter på 
OK.

Velge visningsmodus for 
lysbildefremvisningen

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
3 Velg [View Mode], og trykk deretter på 

OK.
4 Velg en visningsmodus for 

lysbildefremvisningen, og trykk deretter på 
OK.

Velge overgangseffekt

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
3 Velg [Transition Effect], og trykk deretter 

på OK.

  
4 Velg en overgangseffekt, og trykk deretter 

på OK.

Velg bakgrunnsfarge
Du kan velge en bakgrunnsrammefarge 
for bilder som er mindre enn skjermen på 
PhotoFrame.
1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 

deretter på OK.
2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
3 Velg [Background Color], og trykk 

deretter på OK.
4 Velg [RadiantColor] / en 

bakgrunnsfarge / [Auto-fit], og trykk 
deretter på OK.
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 » Hvis du velger [RadiantColor], utvider 

PhotoFrame fargen på kantene av et 
lite bilde som ikke fyller hele skjermen, 
for å fylle skjermen uten svarte striper 
eller forvrengning av sideforhold.

 
 » Hvis du velger en bakgrunnsfarge, 

viser PhotoFrame et bilde med en 
bakgrunnsfarge.

 

 » Hvis du velger [Auto-fit], forlenger 
PhotoFrame bildet for å fylle skjermen 
med bildeforvrengning.

 
Vise informasjon for 
PhotoFrame
Du kan finne modellnavn, PhotoFrames 
fastvareversjon og minnestatusen til 
PhotoFrame og andre enheter som er 
tilgjengelige, på PhotoFrame.
1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 

deretter på OK.
2 Velg [Info].

 » Informasjonen for PhotoFrame vises på 
skjermen.
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Tilbakestille alle innstillingene 
til standardinnstillingene

1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk 
deretter på OK.

2 Velg [Default Settings], og trykk deretter 
på OK.

 
3 Velg [Yes], og trykk deretter på OK.

 » vises det en bekreftelse.

 
4 Velg [Yes], og trykk deretter på OK.

 » Alle innstillinger i PhotoFrame er satt til 
standardinnstillinger.

• Hvis du vil avbryte handlingen, velger du 
[No] i meldingen som vises, og trykker 
deretter på OK.
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9 Oppgradere 
PhotoFrame

Forsiktig

 • Du må ikke slå av PhotoFrame under 
programvareoppgraderingen.

Hvis det finnes en programvareoppdatering, 
kan du laste ned den nyeste programvaren fra 
www.philips.com/support for å oppgradere 
PhotoFrame. Den tidligere programvaren er 
ikke tilgjengelig på Internett.
1 Gå til www.philips.com/support.
2 Søk etter PhotoFrame, og gå til 

programvaredelen.
3 Last ned den nyeste programvaren til 

rotkatalogen på et SD-kort.
4 Sett inn SD-kortet i PhotoFrame.
5 Slå på PhotoFrame

 » Det vises en bekreftelse.

6 Velg [Yes], og trykk deretter på OK for å 
bekrefte.
 » Når oppgraderingen er fullført, startes 

PhotoFrame på nytt.
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10 Produktinforma-
sjon

Merknad

 • Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Bilde/skjerm
• Visningsvinkel: ved kontrastforhold > 10, 

140° (H) / 120° (V) 
• Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 timer
• Sideforhold: 4 : 3
• Paneloppløsning: 800 x 600
• Lysstyrke (typisk): 160 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 400 : 1
• Bildeformat som støttes: 

• JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 
8000 x 8000 piksler)

• Progressive JPEG-bilder (opptil 
1024 x 768 piksler)

Lagringsmedium
• Kapasitet på internminne: 2 GB
• Minnekorttyper: 

• Secure Digital (SD)
• Secure Digital High Capacity (SDHC)
• Multimediekort (MMC)
• Memory Stick (MS)

Tilkobling
• USB: USB 2.0-slave

Mål og vekt
• Mål uten stativ (B x H x D): 

211,6 x 171,3 x 21,4 mm
• Mål med stativ (B x H x D): 

211,6 x 171,3 x 58 mm
• Vekt med stativ: 0,418 kg

Temperaturområde
• Under drift: 0 °C til 40 °C
• Lagring: -20 °C til 70 °C

Drift
• Strømmodus som støttes: vekselstrøm
• Effektnivå: V

• Gjennomsnittlig effektforbruk (systemet er 
på): 4 W

• Strømadapter: 
• Modellnummer: ASUC12x-050100 (x 

= E, B, C, I)
• Inngang: AC 100–240V ~ 50–60 Hz 

0,3 A
• Utgang: DC 5 V  1 A

Adapter Region
ASUC12E-050100 Europa, Russland og 

Singapore
ASUC12B-050100 Storbritannia og 

Hongkong
ASUC12C-050100 Australia og New 

Zealand
ASUC12I-050100 Kina

Tilbehør
• Vekselstrømsadapter
• Brukerhåndbok
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11 Vanlige spørsmål

Er LCD-skjermen berøringsaktivert?
LCD-skjermen er ikke berøringsaktivert. Bruk 
knappene på baksiden for å bruke PhotoFrame.

Kan jeg bruke PhotoFrame til å slette bilder 
på et minnekort?
Ja, det støtter sletting av bilder på en ekstern 
enhet, for eksempel et minnekort. Kontroller at 
du aktiverer slettefunksjonen på et minnekort 
som er tilgjengelig på PhotoFrame. 

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av 
bildene mine?
• PhotoFrame spiller bare av JPEG-bilder 

(maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000) 
og progressive JPEG-bilder (opptil 
1024 x 768 piksler).

• Sørg for at disse bildene ikke ødelegges.

Hvorfor går ikke PhotoFrame inn i automatisk 
av-status etter at jeg har angitt den?
Sørg for å angi riktig klokkeslett, klokkeslett for 
automatisk avslåing og klokkeslett for automatisk 
påslåing. PhotoFrame slår automatisk av 
skjermen presis på klokkeslettet for automatisk 
avslåing. Hvis klokkeslettet allerede er passert 
den dagen, går den inn i statusen for automatisk 
avslåing på det angitte klokkeslettet fra neste 
dag.

Kan jeg øke minnestørrelsen for å lagre flere 
bilder på PhotoFrame?
Nei Det interne minnet i PhotoFrame er fast og 
kan ikke utvides. Du kan imidlertid bytte mellom 
forskjellige bilder ved hjelp av forskjellige 
lagringsenheter på PhotoFrame.
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12 Ordliste

J
JPEG
Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et 
datakomprimeringssystem for stillbilder foreslått 
av Joint Photographic Expert Group, som 
har liten reduksjon i bildekvalitet til tross for 
det høye komprimeringsforholdet. Filene har 
filtypen ".jpg" eller ".jpeg."

K
Kensington-lås
Et Kensington-sikkerhetsspor (også kalt 
et K-spor eller Kensington-lås). Del av et 
sikringssystem. Det er et lite metallarmert hull 
som finnes på nesten alle små og bærbare 
datamaskiner og elektronisk utstyr, spesielt på 
dyrt utstyr som har liten vekt, for eksempel 
bærbare PC-er, datamonitorer, stasjonære 
datamaskiner, spillkonsoller og videofremvisere. 
Det brukes til å feste et lås- og kabelapparat, 
spesielt de fra Kensington.

M
Memory Stick
Memory Stick. Et flash-minnekort til digital 
lagring på kameraer, videokameraer og andre 
håndholdte enheter.

Miniatyrbilde
Et miniatyrbilde er en bildeversjon i redusert 
størrelse som brukes for å gjøre det enklere 
å gjenkjenne et element. Miniatyrbilder 
har samme rolle for bilder som en normal 
tekstindeks har for ord.

MMC-kort
Memory Stick. Et flash-minnekort som gir 
lagringsplass til mobiltelefoner, PDA-er og 
andre håndholdte enheter. Kortet bruker flash-
minne til lese/skrive-programmer eller ROM-

brikker (ROM-MMC) for statisk informasjon, 
det sistnevnte blir mye brukt til å legge til 
programmer på en håndholdt PDA.

Motion JPEG
Motion JPEG (M-JPEG) er et uoffisielt navn 
på multimedieformater der hver videoramme 
eller hvert sammenflettede felt i en digital 
videosekvens komprimeres separat som et 
JPEG-bilde. Det brukes ofte i mobilt utstyr som 
digitalkameraer.

S
SD-kort
Secure Digital Memory Card. Et flash-minnekort 
som gir lagringsplass til digitale kameraer, 
mobiltelefoner og PDA-er. SD-kort bruker 
den samme formfaktoren på 32 x 24 mm som 
MultiMediaCard-kortet (MMC), men det er 
litt tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-
kortlesere godtar begge formatene. Kort med 
opptil 4 GB er tilgjengelig.

Sideforhold
Sideforholdet henviser til forholdet mellom 
lengden og høyden på en TV-skjerm. Forholdet 
på en standard TV er 4:3, mens forholdet på en 
TV med høy oppløsning eller en widescreen-TV 
er 16:9. Med postboksen kan du nyte et bilde 
med et bredere perspektiv på en standard 
skjerm med forholdet 4:3. 
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