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LVQ4

Alustuseks

Vahelduvvoolu adapteri ühendamine

Seadme osad

Ühenda vahelduvvoolu adapter, nagu illustratsioonil näidatud.

Tagaosa
1 MENU (menüü) nupp
2 </, (vasakule/paremale) nupp
3 ENTER (sisestus) nupp
4 1 (sisselülitamine/ooterežiim) nupp
5 (USB A) pesa (ainult mudelitel DPF-C1000/C800/C700)
6 Mälukaarti pilu
7 Avad, mis on ettenähtud pildiraami seinale riputamiseks
8 Statiiv
9 DC IN pesa

Digitaalne pildiraam
Kasutusjuhend

Sisesta korralikult mälukaart või ühenda USB zippmälu vastavasse pesasse, nii et kleebise pool oleks suunatud
ekraanist eemale.
Taasesitus algab automaatselt ja mälukaartile talletatud kujutisi kuvatakse üksteise järel slaidiseansina.

USB zippmälu
(ainult mudelitel
DPF-C1000/C800/C700)

Võid kujutisi vaadata ainult siis, kui sisestad pildiraami mälukaarti (“Memory Stick Duo” või SD mälukaarti) või
ühendad USB zippmälu, mis on lahti ühendatud digitaalsest fotokaamerast või ekvivalentsest seadmest.
“Memory Stick Duo” (ei ühildu “MagicGate”/
ühildub “MagicGate”)
“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO-HG Duo”

Adapteri ühendamine
Pole vajalik

“Memory Stick Micro” (“M2”)

Vajuta 1 (sisselülitamine/ooterežiim).

miniSD/miniSDHC kaart

P

• Ühenda vahelduvvoolu adapter lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile. Kui adapteri kasutamise käigus tekivad probleemid,

vahelduvvoolu adapter lahti seadme DC IN pesalt ja vahelduvvoolu kontaktilt.
• Väldi vahelduvvoolu adapteri pistiku lühist kokkupuutel metallesemega. See võib tekitada talitlushäireid.
• Ära kasuta vahelduvvoolu adapterit kinnises kohas, näiteks seina ja mööbli vahel.
• Ära ühenda vahelduvvoolu adapterit pildiraamilt lahti, kuni pildiraam on sisse lülitatud. See võib pildiraami rikkuda.
• Komplekti kuuluv vahelduvvoolu adapter on ettenähtud kasutamiseks ainult selle pildiraamiga. Seda ei saa kasutada teiste
seadmetega.

microSD/microSDHC kaart
USB zippmälu (ainult mudelitel
DPF-C1000/C800/C700)

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

Enne pildiraami esmakordset kasutamist teosta algseadistused, täites ekraanil nähaolevad juhised. Seadistusi
saab hiljem muuta.

1 Vajuta [MENU].

• Kaarti adapter ei kuulu pildiraami komplekti.
• Ei saa kasutada “Memory Stick” (standard).
• Kui sisestad mälukaarti ilma vajaliku adapterita, võib olla võimatu seda välja võtta.
• Ära kasuta selles pildiraamis kaarti adapterit teise kaarti adapteriga, kuhu on sisestatud mälukaart.
• Ei garanteerita, et saad sissestada igat tüüpi mälukaarte ja ühendada igat tüüpi USB zippmälusid.

Ühita statiivi eenduv osa seadme allosaga, siis kinnita tugevasti statiiv, nagu illustratsioonil näidatud, kuni
kostab klõpsatus.

z

DD-MM-YYYY: päev-kuu-aasta
MM-DD-YYYY: kuu-päev-aasta
YYYY-MM-DD: aasta-kuu-päev

• Digitaalne pildiraam (1)
• Statiiv (1)
• Vahelduvvoolu adapter (1)
• Vahetatavad paneelid (2) (ainult mudelil DPF-C70E)
• Kasutusjuhend (see juhend) (1)
• Garantiidokument (1) (Mõnes regioonis ei kuulu garantiidokument toote komplekti.)

mälukaart või ühendatud

Slaidiseansi peatamine (ühe kujutise vaatamine)
Vajuta [ENTER]. Eelmist või järgmist kujutist saab kuvada, kasutades </,.
Slaidiseansi jätkamiseks vajuta veelkord [ENTER].

Mälukaarti väljavõtmine
1 Vajuta [MENU], et kuvada menüüd.
2 Võta mälukaart osast välja, täites sisestamisele vastupidised toimingud.
Ilmub kell, kui demonstratsiooni režiim on seadistatud [OFF].

• Slaidiseansi ajal ära võta mälukaarti välja. See võib rikkuda mälukaartile salvestatud andmed.

Kuvamise režiimi muutmine
Slaidiseansi stiili muutmine

1 Vajuta [MENU].

2 Vajuta </,, et valida

(slaidiseanss), siis vajuta [ENTER].

1 Kasutades </, ja [ENTER], seadista vastavalt tund, minutid ja sekundid.
2 Vajuta ,, et valida
ekraani alumises paremas nurgas, siis vajuta [ENTER].

z

AM/PM 12H: 12 tunnine tsükkel
24H: 24 tunnine tsükkel

Märkused kirjelduste kohta selles juhendis
• Juhendi illustratsioonidel ja ekraani kujutistel kasutatakse mudelit DPF-C1000, kui pole märgitud teisiti.

Pakendi sisu kontroll

USB zippmälu, kuvatakse kujutisi viimati sisestatud/ühendatud seadmest.

3 Seadista kell, samuti kui 2. toimingul seadistasid kuupäeva.

• Võid valida kella kuvamise formaadi.

Selle juhendi illustratsioonid ja ekraani kujutised võivad mitte kokku langeda tegelikega.
• Mitte kõik digitaalse pildiraami mudelid pole saadaval igas riigis ja regioonis.
• Kuupäeva ja kellaaja kuvamise stiili tehaseseadistus erineb sõltuvalt riigist ja regioonist.
• “Mälukaart” tähistab selles juhendis mälukaarti või USB zippmälu, väljaarvatud siis, kui on tegemist
mõlema detailse selgitusega.

• Kui sisestad mälukaarti tühja osasse või ühendad USB zippmälu vabale pesale, kui juba on sisestatud

1 </, abil seadista aasta, kuu ja päev, siis vajuta [ENTER].
Vajuta ,, et valida aasta, kuu ja päev, siis vajuta [ENTER]. Korrigeeri numbrit
</, abil, siis vajuta [ENTER].
2 Vajuta ,, et valida
ekraani alumises paremas nurgas,
siis vajuta [ENTER].

• Võid valida kuupäeva kuvamise formaadi.

1 Statiivi kinnitamine

z

Võid muuta slaidiseansi kuvamise stiili või kella stiili, või kuvada kujutiste loetelu.

Ilmub algseadistuste displei.
Liiguta </, abil sinist välja, et valida parameetrit, siis vajuta [ENTER], et seadistada.
Praegune seadistus on allajoonitud kollaselt.

2 Seadista kuupäev.

P

P

P

3 Pildiraami seadistamine
microSD/microSDHC kaarti adapter

Mälukaarti kleebis peab
olema suunatud väljapoole

•Pildiraam ei tööta õigesti, kui mitu mälukaarti on sisestatud mälukaarti osadesse A/B.

Pildiraami väljalülitamine

lülita viivitamatult toitevarustus välja, ühendades adapteri lahti vahelduvvoolu kontaktilt.

Pole vajalik

“Memory Stick Duo”
(B osa)

Pildiraami sisselülitamine

• Kui pildiraami kaua ei kasutata, vajuta 1 (sisselülitamine/ooterežiim), et pärast kasutamist seade välja lülitada, siis ühenda

miniSD/miniSDHC kaarti adapter

Naudi kujutisi digitaalse pildiraamiga!
Sony digitaalse pildiraamiga võid LCD ekraanil vaadata kujutisi
teisest seadmest (näiteks digitaalsest fotokaamerast).
Toimingud on väga lihtsad. Sisesta mälukaart, millel on
talletatud kujutised. Siis algab talletatud kujutiste slaidiseanss.
Pärast mälukaarti väljavõtmist võid digitaalset pildiraami
kasutada kellana.

SD mälukaart
(A osa)

Pildiraami sisse/väljalülitamine

Hoia allavajutatult 1 (sisselülitamine/ooterežiim), kuni toide välja lülitub.
“M2” adapter (Duo mõõt)

SD mälukaart/SDHC mälukaart

vahelduvvoolu
kontaktile

Kui käivitad pildiraami esimest korda k Mine üle “3 Pildiraami seadistamine”. Kui pildiraami kaua ei
käivitata, ilmub demonstratsioon.
Kui algseadistused on juba tehtud k Mine üle “Pildiraami käivitamine”.

Ühilduvad mälukaartid/USB zippmälud
Kasutatav mälukaart

Slaidiseansi vaatamine
Sisesta mälukaart või ühenda USB zippmälu.

Pildiraam lülitub automaatselt sisse.

DC IN pesale

Enne selle seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoia see alles, et vajadusel veelkord
lugeda.

Pildiraami kasutamine

2 Pildiraami sisselülitamine

4 Seadista taimer, kui see on vajalik.

3 Vajuta </,, et valida slaidiseansi vaatamise stiil, siis vajuta [ENTER].
Ühe kujutise kuvamine
Kuvab kujutisi ekraanil ühekaupa.

Võid seadistada pildiraami automaatse sisse/väljalülitumise määratud ajal.

Väljaarvatud Euroopa mudelid
P

• Ära paiguta pildiraami ebastabiilsele pinnale või kaldu.
• Ära teisalda pildiraami ainult statiivist hoides. Pildiraam võib maha kukkuda.

Seadistamiseks k vaata 3. ja 4. toimingut osas “Taimeri seadistamine”.
Mitte seadistamiseks k vajuta ,, et valida
ekraani alumises
paremas nurgas, siis vajuta [ENTER].

Pildiraami riputamine seinale

Mitme kujutise kuvamine
Kuvab korraga mitut kujutist.

Kella kuvamine
Kuvab kella praeguse kellaja ja kuupäevaga, näidates üksteise järel kujutisi.

1 Pane valmis ostetud kruvid, mis sobivad seadme tagaosas olevatele avadele.
Ava tagapaneelis
4 mm
Rohkem kui 25 mm

ф5 mm
10 mm

2 Keera kruvid (müüdavad eraldi) seina.
Kruvid peavad seinast 2,5 mm kuni 3 mm välja ulatuma.
Umbes
2,5 mm – 3 mm

3 Riputa pildiraam seinale, sobitades kruvipea seadme tagapaneeli avasse.
P

• Kasuta seina materjalile sobivaid kruvisid. Keera kruvid seinakarkassi või tala sisse.
• Keera kruvid tugevasti kinni, et vältida pildiraami kukkumist.
• Mälukaarti sisestamiseks võta pildiraam seinalt, võta eelmine mälukaart välja ja sisesta teine, kui pildiraam on asetatud

Euroopa mudelitel
Võid seadistada pildiraami automaatse väljalülitumise määratud ajal.
(Auto OFF seadistus)
: toide lülitub välja 4 tunni pärast.
: toide lülitub välja 2 tunni pärast.

Kella stiili muutmine

1 Vajuta [MENU].

: Auto OFF seadistus ei tööta.
Vajuta ,, et valida

Läbisegi kuvamine
Näitab kujutisi, lülitades ümber erinevaid slaidiseansi stiile ja efekte.

ekraani alumises paremas nurgas, siis vajuta kinnitamiseks [ENTER].

5 Vali </, abil demonstratsiooni režiimi seadistus,
siis vajuta [ENTER].

ON: ilmub demonstratsioon.
OFF: ilmub kell.

6 Vajuta ,, et valida
vajuta [ENTER].

ekraani alumises paremas nurgas, siis

2 Vajuta </,, et valida

(kell), siis vajuta [ENTER].

Algseadistused on tehtud.
Kui demonstratsiooni režiim on seadistatud [OFF], ilmub hetke pärast
automaatselt kell.

stabiilsele pinnale.

• Enne pildiraami seinale riputamist võta ära statiiv.
• Ühenda vahelduvvoolu adapteri DC kaabel pildiraamile ja riputa pildiraam seinale. Siis ühenda vahelduvvoolu adapter
vahelduvvoolu kontaktile.

• Sony ei vastuta õnnetuste või vigastuste eest, mille põhjuseks on väär kinnitamine, vale kasutamine, loodusõnnetused jne.
• Kuni pildiraam on kinnitatud seinale, võib see kukkuda, kui kasutad selle nuppe. Toeta ettevaatlikult pildiraami, et see maha ei

3 Vajuta </,, et valida kella või kalendri stiil, siis vajuta [ENTER].

kukuks.

p jätkub
SONY_EE_DPF-C1000_800_700_70.ind1 1
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Kujutiste loetelu kuvamine
Kuvatakse mälukaartile talletatud kujutiste pisipiltide loetelu.

z

• Pisipilt on digitaalse fotokaameraga salvestatud kujutise failile brausimiseks loodud tilluke pilt.

Kustutab kõik reguleeritud seadistused ja taastab tehase vaikeseadistused.

Initialize
setting
(lähtestamine)

Taimeri seadistamine

p Sisesta voolujuhtme pistik õigesti.

(seadistused),

p Lülita see välja ja uuesti sisse.

Ühe kujutise kuvamine (ühe kujutise vaatamine)

Kujutised ei ilmu ekraanile.

p Sisesta mälukaart õigesti.

• Kas mälukaartil on digitaalse fotokaameraga või teise seadmega salvestatud kujutised?

2 Vali </, abil

p Sisesta mälukaart, millel on kujutised.
p Kontrolli kuvatavate failide formaati. (Vaata “Tehnilised andmed”.)
• Kas faili formaat ühildub DCF?
p Faili, mis ei ühildu DCF, võidakse pildiraamis mitte kuvada, isegi kui seda saab kuvada arvutis.

(taimeri seadistused), siis vajuta [ENTER].

3 Vali </, abil taimer, siis vajuta [ENTER].

: toide lülitatakse automaatselt välja, kui seadistatud aja vältel ei tehta ühtki toimingut
(Auto OFF seadistus).
: toide lülitatakse sisse või välja määratud ajal (Auto power ON/OFF seadistus).

4 Seadista taimeri aktiveerimise aeg.
Auto OFF seadistus

1 Vajuta </,, et valida aeg, siis vajuta [ENTER].

(seadistused), siis vajuta [ENTER].

: toide lülitatakse välja 4 tunni pärast.

3 Muuda seadistusi </, ja [ENTER] abil, kasutades

ekraani allosal, siis vajuta [ENTER].

Auto power ON/OFF seadistus

4 Vajuta [MENU], et menüü kaoks.

1 Toite automaatselt sisselülitamiseks määratud ajal vajuta ,, et valida
Kui seda ei seadistata, mine üle 3 toimingule.

z

, siis vajuta [ENTER].

alumises paremas nurgas, siis vajuta [ENTER].

Kui ilmub veaikoon
Vea tekkimisel võib pildiraami LCD ekraanile ilmuda üks järgnevatest ikoonidest. Probleemi lahendamiseks
teosta allnäidatud toiming.
Ikoon

Slideshow
settings
(slaidiseansi
seadistused)

Lülitab kujutise ümber lühikese intervalliga (umbes 10 sekundit).

3 Toite automaatselt väljalülitamiseks määratud ajal vajuta ,, et valida
Kui seda ei seadistata, mine üle 5. toimingule.

, siis vajuta [ENTER].

4 Seadista aeg, millal toide välja lülitatakse.
Vajuta ,, et valida tund või minut, siis vajuta [ENTER]. Vajuta </,, et muuta
numbreid, siis vajuta nende registreerimiseks [ENTER].

Kuvab kujutist üle kogu ekraani. (Mõnda kujutist võidakse kuvada mustade
ribadega ülal, all, vasakul ja paremal.)

336 960 punkti
(480 × 3 (RGB) ×234 punkti)

Ekraani formaat

16:10

4:3

16:10

16:10

Tegelik kuvatav
mõõt

23,4 cm/9,2
tolli

20,1 cm/7,9
tolli

16,2 cm/6,4
tolli

16,1 cm/6,4 tolli

Punktide koguarv

1 628 748
punkti (914 ×
3 (RGB) × 594
punkti)

1 411 344
punkti (792 ×
3 (RGB) × 594
punkti)

1 012 464
punkti (712 ×
3 (RGB) × 474
punkti)

293 940 punkti
(426 × 3 (RGB) × 230 punkti)

“Memory Stick PRO” (Duo)/SD mälukaarti osad
Ühilduvad
failiformaadid *1

JPEG

Ühilduv DCF 2.0, ühilduv Exif 2.3, JFIF(Baseline JPEG ar 4:4:4, 4:2:2 või 4:2:0 formaadiga

TIFF

Ühilduv Exif 2.3

BMP

1, 4, 8, 16, 24, 32 bitine Windows formaat

RAW *2

SRF, SR2, ARW 2.2(ainult eelvaade)

Maksimaalne kujutise elementide arv *3

8000 × 6000

Failisüsteem

FAT12/16/32

Kujutise faili nimi

DCF formaat, 256 tähist kuni 8. taseme hierarhiale

Maksimaalne töödeldavate failide arv

4999 faili

Toide

DC IN pesa, 5V alalisvool

Elektrienergia
tarve

vahelduv
voolu
adapteriga

maksimaalsel
koormusel

9,5 W

9,0 W

8,5 W

3,6 W

tavarežiimis

6,2 W

5,8 W

5,4 W

3,6 W

vahelduv
voolu
adapterita

maksimaalsel
koormusel

7,5 W

7,0 W

6,5 W

3,0 W

Töökeskkonna temperatuur

5°C kuni 35°C

Mõõtmed
(laius/kõrgus/sügavus)

kinnitatud
statiiviga

Umbes
262,1 mm ×
180,6 mm ×
61,6 mm

Umbes
218,4 mm ×
172,4 mm ×
61,6 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
61,6 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
61,6 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
62,4 mm

kui on riputatud
seinale

Umbes
262,1 mm ×
180,6 mm ×
27,3 mm

Umbes
218,4 mm ×
172,4 mm ×
27,3 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
27,3 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
27,3 mm

Umbes
188,8 mm ×
132,4 mm ×
28,5 mm

Kaal

Umbes 515 g

Umbes 449 g

Umbes 283 g

Umbes 304 g

Umbes 317 g

Komplekti kuuluvad tarvikud

Vaata “Pakendi sisu kontroll”.

“Memory Stick Duo”, SD mälukaart või USB zippmälu on rikutud ning seda ei saa kasutada.
p Kasuta rikkumata “Memory Stick Duo”, SD mälukaarti või USB zippmälu.

Mudeli nimi

AC-P5022

Toide

100 V - 240 V vahelduvvool, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A

Nominaalne väljundpinge

5 V alalisvool, 2,2 A

Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus)

Umbes 79 mm × 34 mm × 65 mm
(väljaarvatud eenduvad osad)

Kaal

Umbes 105 g

Täpsemat informatsiooni vaata vahelduvvoolu adapteri kleebiselt.

5 Vajuta ,, et valida

ekraani allosal, siis vajuta [ENTER].

5 Vajuta [MENU], et lõpetada.
P

Blind (vertically): läheb üle järgmisele kujutisele, justkui lastes ülalt ruloo alla.

• Auto OFF ja Auto power ON/OFF ei saa seadistada üheaegselt. Eelis on viimati teostatud seadistusel

Blind (holizontally): läheb üle järgmisele kujutisele, justkui tõmmates rulood
külgsuunas.

Paneeli vahetus (ainult mudelil DPF-C70E)

Fade: läheb üle järgmisele kujutisele nii, et eelmine järk-järgult kaoks ja järgmine
järk-järgult ilmuks.

Võid originaalpaneeli vahetada komplekti kuuluva vahetuspaneeliga.

Wipe: läheb üle järgmisele kujutisele, justkui pühkides eelmise ekraanilt järgmise
kujutise näitamiseks.

“Memory stick Duo”, SD mälukaartil või USB zippmälus pole salvestatud andmeid.

Kasutatakse “Memory Stick Duo”, SD mälukaarti või USB zippmälu, mida pildiraam ei toeta.
p Kasuta “Memory Stick Duo”, SD mälukaarti või USB zippmälu, mida pildiraam toetab.

Kuvab kujutist üle kogu ekraani, lõigates osaliselt ära servad, formaati muutmata.

Effect (efekt)

1 152 000
punkti (800
× 3 (RGB) ×
480 punkti)

Vahelduvvoolu adapter

Lülitab kujutise ümber pika intervalliga (umbes 60 sekundit).

Center cross: läheb üle järgmisele kujutisele, justkui eelmine tõugataks välja keskelt
kõigi nelja nurga poole.

1 440 000
punkti (800
×3 (RGB) ×
600 punkti)

USB pesa (A TYPE, Hi-Speed USB)

See on arvutis loodud JPEG fail või fail, mille formaati pildiraam ei toeta.

Lülitab kujutise ümber keskmise intervalliga (umbes 30 sekundit).

Display mode
(kuvamise
režiim)

1 843
200 punkti
(1024 × 3 (RGB)
× 600 punkti)

Tähendus/lahendus

Pildiraam toetab selle faili formaati, kuid ei pääse ligi selle brausimise pisipildi andmetele või
kujutisele endale.

Photo Interval
(fotode
intervall)

DPF-C70E

Punktide koguarv

20 000 tundi (enne taustvalgustuse heleduse vähenemist poole võrra)

Menüüde parameetrite ülevaade
2 Seadista aeg, millal toide sisse lülitatakse.
Vajuta ,, et valida tund või minut, siis vajuta [ENTER]. Vajuta </,, et muuta
numbreid, siis vajuta nende registreerimiseks [ENTER].

DPF-C70A

18 cm/7 tolli, TFT aktiivmaatriks

Sisend/väljundpesad

p Kujutist, mis salvestati vertikaalses suunitluses digitaalse fotokaameraga, mis ei toeta Exif pööramise silti, kuvatakse
horisontaalses suunitluses.

: Auto OFF seadistus on välja lülitatud.
2 Vajuta ,, et valida

• Eelmiste näitude kuvamiseks vali

Vertikaalset kujutist kuvatakse horisontaalses suunitluses.

: toide lülitatakse välja 2 tunni pärast.

“Menüüde  parameetrite ülevaade”.

p Kui kujutist kuvatakse loetelu režiimis, kuid seda ei saa kuvada ühe kujutise režiimis, võib kujutise fail olla rikutud, isegi
kui selle pisipildi eelvaate andmed on korras.
p Faili, mis ei ühildu DCF, võidakse pildiraamis mitte kuvada, isegi kui seda saab kuvada arvutis.
p Kui andsid failile nime või muutsid seda arvutis ja faili nimes on tähised, mis pole alfabeedi tähed või numbrid, võib
olla, et kujutist ei saa pildiraamis kuvada.
• Kas mälukaartil on kaust, mille hierarhias on rohkem kui 8 taset?
p Pildiraamis ei saa kuvada kujutisi, mis on talletatud kaustas, mille hierarhia ületab 8. taset.

DPF-C700
18 cm/7 tolli,
TFT aktiivmaatriks

LCD taustvalgustuse tööiaeg

Mõnda kujutist ei kuvata.

• Kas kujutisi kuvatakse loetelu režiimis?

DPF-C800

26 cm/10,1
20,3 cm/8 tolli,
tolli, TFT aktiiv- TFT aktiivmaatriks
maatriks

• Kas mälukaart on õigesti sisestatud?

Vajuta </,, et valida loetelus kujutis, siis vajuta [ENTER]. Kuvatakse valitud kujutist.
Slaidiseanss algab, kui ühe kujutise kuvamise ajal vajutad [ENTER].

2 Vajuta </,, et valida

Ekraani efektiivne tsoon

Midagi ei toimu pildiraami käivitamisel.

DPF-C1000

LCD paneel

• Kas voolujuhtme pistik on õigesti sisestatud?

siis vajuta [ENTER].

1 Vajuta [MENU].

Mudeli nimi
LCD ekraan

Pildiraam ei lülitu sisse.

1 Vajuta [MENU], vali </, abil

Menüü seadistuste muutmine

Pildiraam

Enne pildiraami remonti viimist proovi probleemi lahendada antud nõuannete abil.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, võta ühendus Sony edasimüüjaga või Sony teeninduskeskusega.

Kuvab menüüd lähtestamist teostamata.

(indeks), siis vajuta [ENTER].

Tehnilised andmed

Nõuanded kasutamiseks

1 Vajuta [MENU].
2 Vajuta </,, et valida

Lisainformatsioon

1 Sisesta pildiraami tagasosa paremas alumises nurgas olevasse avasse pikk peenike ese, näiteks

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
*1 Mõned failid võivad mitte ühilduda sõltuvalt andmete tüübist.
*2 Sony α fotokaamera RAW failisid kuvatakse pisipiltide eelvaatena.
*3 Vajalik 17 × 17 või rohkem. Võimalik, et 20:1 või suurema formaadi kujutist ei kuvata õigesti. Võivad tekkida pisipiltide, slaidiseansi jne. kuvamise
probleemid, isegi kui kujutise formaat on väiksem kui 20:1.

Kaubamärgid ja litsentsid
•
, Cyber-shot,
, “Memory Stick” ja

on Sony Corporation kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• SD logotüüp, SDHC logotüüp on SD-3C, LLC kaubamärgid.
• Kõik ülejäänud selles juhendis mainitud kompaniide ja toodete nimed võivad olla vastavate kompaniide
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei kasutata ™ ja ® tähist kõigil juhtudel.
• Libtiff
Autoriõigused © 1988 - 1997 Sam Leffler
Autoriõigused © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.

kirjaklamber ja tõsta esipaneel üles.

Random: kujutisi lülitatakse ümber, kasutades läbisegi viit kirjeldatud efekti.

Date/Time
settings
(kuupäeva/
kellaaja
seadistused)

LCD brightness
settings
(LCD ekraani
heleduse
seadistused)

Võid seadistada kuupäeva. Vali

Võid seadistada kellaaja. Vali

ekraani allosal, siis vajuta [ENTER].

ekraani allosal, siis vajuta [ENTER].

Reguleerib nõrka valgustust.

Reguleerib mõõdukat valgustust.

Reguleerib eredat valgustust. Maksimaalne ekraani heledus.

Timer settings
(taimeri
seadistused)

Demonstration
mode setting
(demonstratsiooni režiimi
seadistus)

2 Eemalda paneel.

3 Ühita vahetuspaneeli eenduv osa pildiraami avaga, siis kinnita vahetuspaneel.

Võid valida kahte taimeri tüüpi.
Täpsemat informatsiooni vaata “Taimeri seadistamine”.

Klienditoe koduleht
Tehnilise toe uusimat informatsiooni leiad kodulehelt:
http://www.sony.net/

Aktiveerib demonstratsiooni, kuni pole sisestatud mälukaart.

4 Vajuta vahetuspaneeli nelja nurka, et seda fikseerida pildiraamil.

© 2011 Sony Corporation

Aktiveerib kella, kuni pole sisestatud mälukaart.

Tõlgitud O/Ü “CMEDIA”, 2011
Ausekļa 11, LV 1010 Riias, Lätis
info@cmedia.lv
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