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Kom godt i gang

Tag fotorammen i brug

 Tænde for fotorammen
Tilslutning af lysnetadapteren

Delenes betegnelser

Se et slideshow

Tilslut lysnetadapteren som vist nedenfor.

Bagside
 MENU (menu) -knap
 / (venstre/højre) knap
 ENTER (indfør) -knap
  (tænd/standby) knap
 (USB A) stik (kun DPF-C1000/C800/C700)
 Hukommelseskort-læser
 Huller til at hænge enheden på væggen
 Fod
 DC IN-stik

Digital Photo Frame
Betjeningsvejledning

Indsæt et hukommelseskort eller en USB-hukommelse.

Fotorammen tændes automatisk.

Sæt hukommelseskortet eller USB-hukommelsen godt ind i den tilsvarende læser med mærkaten vendende væk fra
skærmen.
Afspilningen begynder automatisk og billeder på hukommelseskortet vises efter hinanden som et slideshow.

USB-hukommelse
(kun DPF-C1000/C800/C700)

Til DC IN-stikket

Til en stikkontakt
SD-hukommelseskort
(-læser)

Når du bruger fotorammen for første gang  Gå videre til " Indstilling af fotorammen". Hvis
fotorammen ikke har været betjent i en længere periode, begynder demonstrationen.
Hvis de grundlæggende indstillinger allerede er foretaget  Gå videre til "Tag fotorammen i brug".

Kompatibelt hukommelseskort/USB-hukommelse
Du kan kun få vist billeder ved at indsætte et hukommelseskort ("Memory Stick Duo" eller SD-hukommelseskort)
eller en USB-hukommelse i fotorammen, som er hentet fra et digitalkamera el. lign.
Hukommelseskort der kan anvendes
"Memory Stick Duo" (Ikke kompatibel med
"MagicGate"/Kompatibel med "MagicGate")
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"

Sætte adapteren på

Tænde/slukke for fotorammen

"M2"-adapter (Duo-størrelse)
"Memory Stick Micro" ("M2")

miniSD/miniSDHC-kortadapter

microSD/microSDHC-kortadapter
microSD/microSDHC-kort
USB-hukommelse (kun DPF-C1000/C800/
C700)

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E






Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.




Der følger ikke en kortadapter med fotorammen.
En "Memory Stick" (standard) kan ikke anvendes.
Hvis du indsætter et hukommelseskort, der kræver en adapter, i en læser uden en adapter, kan det muligvis ikke tages ud igen.
I denne fotoramme må kortadapteren ikke bruges med en anden kortadapter, hvor der er indsat et hukommelseskort.
Det garanteres ikke, at alle typer hukommelseskort kan indsættes, eller at alle typer USB-hukommelser kan tilsluttes.










Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer, mens du bruger adapteren, skal
du straks afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten.
Hvis du ikke skal bruge fotorammen i lang tid, skal du trykke på  (tænd/standby) for at slukke for enheden efter brug, og
derefter tage lysnetadapteren ud af DC IN-stikket på enheden og afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten.
Stikket på lysnetadapteren må ikke kortsluttes med en metalgenstand. Ellers kan der opstå funktionsfejl.
Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted, f.eks. mellem en væg og møbler.
Lysnetadapteren må ikke afbrydes fra fotorammen, mens fotorammen er tændt. Dette kan beskadige fotorammen.
Den medfølgende lysnetadapter er udelukkende til brug med denne fotoramme. Den kan ikke bruges sammen med andet
udstyr.

 Indstilling af fotorammen
Før du bruger fotorammen for første gang skal du foretage de grundlæggende indstillinger ved at følge
anvisningerne på skærmen. Indstillingerne kan ændres senere.

1 Tryk på [MENU].
Displayet for grundlæggende indstillinger vises.
Bevæg det blå felt med / for at vælge et punkt, og tryk derefter på [ENTER] for at indstille det.
Den aktuelle indstilling er fremhævet i gult.

2 Indstil datoen.

Visningsformatet for dato kan vælges.
DD-MM-YYYY: Dag-Måned-År
MM-DD-YYYY: Måned-Dag-År
YYYY-MM-DD: År-Måned-Dag

 Tryk på [MENU] for at aktivere menudisplayet.
 Tag et hukommelseskort ud af dens læser i modsat retning af den retning, det blev sat i.
Uret vises, hvis Indstilling af demonstrationstilstand er sat til [OFF].




Under et slideshow må hukommelseskortet ikke fjernes. Dette kan beskadige dataene på hukommelseskortet.

Ændre visningsindstillingen
Du kan ændre visningsstil for slideshow eller visningsstil for ur, eller skifte til visning af indeksbilleder.

Ændre visningsstil for slideshow

1 Tryk på [MENU].

2 Tryk på / for at vælge
[ENTER].

(Slideshow), og tryk derefter på

3 Indstil klokkeslættet med den samme betjening som indstillingen




Visningsformatet for klokkeslæt kan vælges.
AM/PM 12H: 12-timers visning
24H: 24-timers visning

4 Indstil timeren, hvis det ønskes.
Du kan indstille fotorammen til at tænde/slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.





Stil ikke fotorammen på et ustabilt eller skråt underlag.
Bær ikke fotorammen ved kun at holde i foden. Fotorammen kan falde på gulvet.

Sådan hænges fotorammen på en væg
Digital fotoramme (1)
 Fod (1)
 Lysnetadapter (1)
 Udskiftelige paneler (2) (kun DPF-C70E)
 Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
 Garanti (1) (Garanti er ikke inkluderet med produktet i alle lande.)

Sådan tages hukommelseskortet ud

 Indstil time, minut og sekund ved hjælp af hhv. / og [ENTER].
 Tryk på  for at vælge
nederst til højre på displayet, og tryk derefter på
[ENTER].



Kontrollere de medfølgende dele

Tryk på [ENTER]. Det forrige eller næste billede kan vises med /.
For at genoptage slideshowet skal du trykke på [ENTER] igen.

af dato i trin 2.

Bemærkninger om beskrivelserne i denne vejledning
Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning er for DPF-C1000, medmindre andet er angivet.
Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning er muligvis ikke identiske med dem, der faktisk
anvendes eller vises.
 Ikke alle modeller af den digitale fotoramme er tilgængelige i alle lande og regioner.
 Fabriksindstillingen for visning af dato eller ur varierer alt efter land og region.
 "Hukommelseskort" refererer i denne vejledning til hukommelseskort eller USB-hukommelse,
medmindre der gives særlige forklaringer.

Sådan holdes pause i slideshowet (Enkeltvisning)



 Montering af foden
Ret griberen på foden ind efter enhedens underside, og sæt den derefter ind, indtil den klikker på plads som vist.

Hvis du indsætter et hukommelseskort eller en USB-hukommelse i en tom læser eller stik, når der allerede er indsat et andet
hukommelseskort eller USB-hukommelse, bliver billederne fra den sidst indsatte hukommelsesenhed vist.

 Indstil år, måned og dag med /, og tryk derefter på [ENTER].
Tryk på  for at vælge år, måned eller dag, og tryk derefter på [ENTER]. Ret tallet
med /, og tryk derefter på [ENTER].
 Tryk på  for at vælge
nederst til højre på displayet, og tryk derefter på
[ENTER].


Nyd billeder med den digitale fotoramme!
Med Sonys digitale fotoramme kan du se billeder fra andet
udstyr (f.eks. et digitalkamera) på LCD-skærmen.
Betjeningen er meget enkel. Indsæt et hukommelseskort, hvor
billederne er gemt. Et slideshow med dine flotte billeder starter.
Den digitale fotoramme kan bruges som et ur, når du har taget
hukommelseskortet ud.

Hvis der er indsat flere hukommelseskort i hukommelseskortlæserne /, fungerer fotorammen ikke korrekt.





miniSD/miniSDHC-kort



Hold  (tænd/standby) trykket ned, indtil strømmen slås fra.



Ikke nødvendigt



Sådan slukkes fotorammen



SD-hukommelseskor/
SDHC- hukommelseskort

Mærkaten på hukommelseskort
skal vende udad

Sådan tændes fotorammen
Tryk på  (tænd/standby).

Ikke nødvendigt

"Memory Stick Duo"
(-læser)

1 Hav skruer (fås i almindelig handel) parat, som passer til skruehullerne på bagpanelet.



4 mm
(3/16 inch)
Mere end 25 mm
(1 inch)

Med undtagelse af europæiske modeller:
For at indstille  Se trin 3 og 4 i "Sådan indstilles timeren" på bagsiden.
For ikke at indstille  Tryk på  for at vælge
nederst til højre på
displayet, og tryk derefter på [ENTER].

Hul på bagpanelet
ф5 mm
(7/32 inch)
10 mm
(13/32 inch)

2 Skru skruerne (fås i almindelig handel) ind i væggen.
Skruerne skal stikke 2,5 til 3 mm (ca. 1/8 inch) ud fra vægfladen.
Ca.
2,5 mm – 3 mm
(1/8 inch)

3 Tryk på / for at vælge den ønskede visningsstil for slideshow, og tryk derefter på [ENTER].
Enkeltvisning
Viser et enkelt skærmbillede, et efter et.

Visning af flere billeder
Viser flere billeder på samme tid.

Ur-visning
Viser et ur med den aktuelle dato og klokkeslæt, mens billeder vises et efter et.

Vilkårlig visning
Viser billeder, mens der skiftes mellem de forskellige visningsstile og effekter for slideshow.

For europæiske modeller:
Du kan indstille fotorammen til at tænde/slukke automatisk på et bestemt
tidspunkt. (Automatisk sluk-indstilling)
: Strømmen slås fra efter 4 timer.

Ændre visningsstil for ur

: Strømmen slås fra efter 2 timer.
: Automatisk sluk-indstilling er ikke aktiv.
Tryk på  for at vælge
nederst til højre på displayet, og tryk derefter på
[ENTER] for at bekræfte.

1 Tryk på [MENU].

5 Vælg Indstilling af demonstrationstilstand med /, og tryk
derefter på [ENTER].

3 Hæng fotorammen på væggen ved at passe skruehovedet ind gennem hullet på bagsiden af
enheden.










Brug skruer, der er egnede til væggens materiale. Skruerne kan beskadiges, afhængigt af den type materiale, der er brugt i
væggen. Sæt skruerne i en stolpe eller stiver i væggen.
Stram skruerne godt til for at forhindre, at fotorammen falder ned.
Når du vil sætte hukommelseskortet i igen, skal du tage fotorammen ned fra væggen, og derefter udkaste og sætte
hukommelseskortet i igen, mens fotorammen ligger på et stabilt underlag.
Fjern foden, før du hænger fotorammen på væggen.
Forbind lysnetadapterens jævnstrømskabel til fotorammen, og hæng fotorammen på væggen. Forbind derefter lysnetadapteren
til stikkontakten.
Sony påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader forårsaget af fejlagtig fastgørelse, forkert brug, naturkatastrofer el. lign.
Når fotorammen er monteret på væggen, kan den falde ned, hvis du bruger knapperne på den. Hold den godt fast, så den ikke
falder ned.

ON: Demonstrationen vises.
OFF: Uret vises.

6 Tryk på  for at vælge

tryk derefter på [ENTER].

nederst til højre på displayet, og

2 Tryk på / for at vælge

(Ur), og tryk derefter på [ENTER].

Dette afslutter de grundlæggende indstillinger.
Når Indstilling af demonstrationstilstand er sat til [OFF], vises uret
automatisk efter et stykke tid.

3 Tryk på / for at vælge den ønskede visningsstil for ur eller
kalender, og tryk derefter på [ENTER].

 Fortsættes

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
DA 4-295-326-11 (2)

Yderligere oplysninger

Vise indeksdisplayet
Der vises en liste med miniaturer af billederne, som er gemt på hukommelseskortet.

Initialiser indstilling
(Initialize setting)




Sletter alle indstillinger og vender tilbage til den fabriksindstillede status.

[ENTER].

Strømmen slås ikke til.

Sådan indstilles timeren

1 Tryk på [MENU], vælg
derefter på [ENTER].



(Indstillinger) med / , og tryk

Er et hukommelseskort sat korrekt i?
 Sæt et hukommelseskort korrekt i.
 Indeholder hukommelseskortet billeder, der er gemt med et digitalkamera eller en anden enhed?
 Sæt et hukommelseskort, der indeholder billeder, i.
 Kontroller de filformater, der kan vises. (Se "Specifikationer".)
 Er filformatet kompatibelt med DCF?
 En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke altid vises med fotorammen, selv om den kan vises med en computer.


Ændre menuindstillingerne

2 Vælg

(Timerindstillinger) med / og tryk derefter på [ENTER].

3 Vælg en timer, der skal indstilles, med /, og tryk derefter på [ENTER].

1 Tryk på [MENU].

: Strømmen slås automatisk fra, når det valgte interval er forløbet, uden at enheden er blevet betjent
(Automatisk sluk-indstilling).
: Slå strømmen til eller fra på det angivne tidspunkt (Automatisk tænd/sluk-indstilling).

4 Indstil tidspunktet, hvor timeren skal aktiveres.

Automatisk sluk-indstilling (Auto OFF setting)
 Tryk på / for at vælge et tidspunkt, og tryk derefter på [ENTER].
: Strømmen slås fra efter 4 timer.

(Indstillinger), og tryk derefter på

3 Indstillingerne ændres ved hjælp af / og [ENTER], se

4 Tryk på [MENU] for at lukke menuen.

 For automatisk at slå strømmen til på et bestemt tidspunkt skal du trykke på 
for at vælge
, og derefter trykke på [ENTER].
Hvis du ikke ønsker at indstille det, gå videre til trin .

"Oversigt over menupunkterne".

For at vende tilbage til det foregående display skal du vælge

Oversigt over menupunkterne

Indstillinger af
slideshow (Slideshow
settings)

Fotointerval
(Photo Interval)

Dette er en fil i et format, der understøttes af fotorammen. Men dens miniaturedata til gennemsyn
eller selve billedet kan ikke tilgås.

Skifter billeder med et mellemlangt interval (ca. 30 sekunder).

Der er ikke optaget nogen data på "Memory Stick Duo"'en, SD-hukommelseskortet eller
USB-hukommelsen.

 For automatisk at slå strømmen fra på et bestemt tidspunkt skal du trykke på  for at vælge
på [ENTER].
Hvis du ikke vil indstille det, gå videre til trin .

Visningsindstilling
(Display mode)

Viser et billede på hele skærmen ved delvist at beskære kanterne uden at
ændre billedformatet.
Kors i midten: Overgang til det næste billede, som om det foregående billede
er skubbet fra midten mod de fire hjørner.

Effekt (Effect)

Rullegardin (lodret): Overgang til det næste billede, som om rullegardiner er
trukket lodret ned.
Rullegardin (vandret): Overgang til det næste billede, som om rullegardiner
er trukket vandret ned.
Fade: Overgang til det næste billede ved at det aktuelle billede fader ud, og
der fades ind på det næste billede.
Tørre: Overgang til det næste billede, som om det aktuelle billede bliver tørret
af skærmbilledet, så det næste billede kommer frem.

, og derefter trykke

 Indstil det tidspunkt, hvor strømmen skal slås fra.
Tryk på  for at vælge time eller minut, og tryk derefter på [ENTER]. Tryk på
/ for at ændre tallet, og tryk derefter på [ENTER] for at fastsætte det.

Viser et helt billede på skærmen. (Nogle billeder kan blive vist med sorte
marginer foroven, forneden, til venstre og til højre.)

 Tryk på  for at vælge

nederst, og tryk derefter på [ENTER].

Indstiller klokkeslættet. Vælg

Indstillinger af
LCD-lysstyrke (LCD
brightness settings)

1.152.000
prikker (800
× 3 (RGB) ×
480 prikker)

336.960 prikker
(480 × 3 (RGB) × 234 prikker)

Displayets
billedformat

16:10

4:3

16:10

16:10

Faktisk
synlig
størrelse

23,4 cm/
9,2 inches

20,1 cm/
7,9 inches

16,2 cm/
6,4 inches

16,1 cm/6,4 inches

Samlet antal
prikker

1.628.748 prikker 1.411.344
(914 × 3 (RGB) × prikker (792
594 prikker)
× 3 (RGB) ×
594 prikker)

1.012.464
prikker (712 ×
3 (RGB) ×
474 prikker)

293.940 prikker
(426 × 3 (RGB) × 230 prikker)

JPEG

DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.3-kompatibel, JFIF(Baseline JPEG med formaterne 4:4:4,
4:2:2 eller 4:2:0)

TIFF

Exif 2.3-kompatibel

BMP

1, 4, 8, 16, 24, 32 -bit Windows-format

RAW*2

SRF, SR2, ARW 2.2 (kun eksempelvisning)

Maksimale billedelementer*3

8.000 × 6.000

Filsystem

FAT12/16/32

Billedfilnavn

DCF-format, 256 tegn, inden for det 8. hierarki

Maksimalt antal filer, der kan håndteres

4.999 filer

Strømkrav

DC IN-stik, 5 V jævnstrøm
Med
Ved
lysnetadapteren maksimal
belastning

9,5 W

9,0 W

8,5 W

3,6 W

Normal
indstilling

6,2 W

5,8 W

5,4 W

3,6 W

Uden
Ved
lysnetadapteren maksimal
belastning

7,5 W

7,0 W

6,5 W

3,0 W

Ca. 262,1 mm ×
180,6 mm ×
61,6 mm
(10 3/8 inches ×
7 1/8 inches ×
2 1/2 inches)

Ca. 218,4
mm × 172,4
mm × 61,6
mm (8 5/8
inches × 6 7/8
inches × 2 1/2
inches)

Ca. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
61,6 mm (7 1/2
inches × 5 1/4
inches × 2 1/2
inches)

Ca. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
61,6 mm (7 1/2
inches × 5 1/4
inches × 2 1/2
inches)

Ca. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
62,4 mm (7 1/2
inches × 5 1/4
inches × 2 1/2
inches)

Når enheden Ca. 262,1 mm x
hænger på
180,6 mm x 27,3
væggen
mm
(10 3/8 inches
× 7 1/8 inches ×
1 1/8 inches)

Ca. 218,4 mm
× 172,4 mm ×
27,3 mm
(8 5/8 inches ×
6 7/8 inches ×
1 1/8 inches)

Ca. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
27,3 mm
(7 1/2 inches ×
5 1/4 inches ×
1 1/8 inches)

Ca. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
27,3 mm
(7 1/2 inches ×
5 1/4 inches ×
1 1/8 inches)

Ca. 188,8 mm ×
132,4 mm ×
28,5 mm
(7 1/2 inches ×
5 1/4 inches ×
1 1/8 inches)

Ca. 449 g
(15 7/8 oz)

Ca. 283 g
(10 oz)

Ca. 304 g
(10 3/4 oz)

Ca. 317 g
(11 1/8 oz)

Driftstemperatur
Mål
(bredde/højde/dybde)

5 °C til 35 °C
Med foden
åben

"Memory Stick Duo" en, SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsen er beskadiget og
ubrugelig.
 Brug en normal "Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort eller USB-hukommelse.

Vægt

Ca. 515 g
(1 lb 2 1/8 oz)

Medfølgende tilbehør

Se "Kontrollere de medfølgende dele" på forsiden.

Lysnetadapter
Modelnavn

Der bruges en "Memory Stick Duo", et SD-hukommelseskort eller en USB-hukommelse, som ikke
understøttes af fotorammen.
 Brug en "Memory Stick Duo", et SD-hukommelseskort eller en USB-hukommelse, som
understøttes af fotorammen.

AC-P5022

Strømkrav

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

Nominel udgangsspænding

5 V jævnstrøm, 2,2 A

Mål (bredde/højde/dybde)

Ca. 79 mm × 34 mm × 65 mm
(3 3/8 inches × 7 1/8 inches × 1 1/8 inches)
(ekskl. fremspring)

Vægt

Ca. 105 g (3 3/4 oz)

Se lysnetadapterens mærkat for flere oplysninger.

5 Tryk på [MENU] for at fuldføre.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



*1 Nogle af filerne er muligvis ikke kompatible, afhængigt af typen af data.
*2 RAW-filer på et Sony α-kamera vises som miniature-preview.
*3 17 × 17 eller mere er påkrævet. Et billede med et billedformat på 20:1 eller mere kan ikke altid vises korrekt. Selvom billedformatet er mindre end
20:1, kan der opstå problemer med visning af thumbnails, slideshow eller i andre tilfælde.



Automatisk sluk-indstilling og Automatisk tænd/sluk-indstilling kan ikke vælges på samme tid. Den sidste valgte indstilling får
forrang.

Om varemærker og licens

Udskiftning af et panel (kun DPF-C70E)
Du kan udskifte det oprindelige panel med det medfølgende udskiftelige panel.

1 Sæt en lang, tynd genstand, f.eks. en nål, ind i hullet nederst til højre på fotorammens bagside,
og løft frontpanelet op.

Vilkårlig: Skifter billeder ved at bruge ovenstående fem effekter vilkårligt.

Indstiller datoen. Vælg

1.843.200 prikker 1.440.000
(1.024 × 3 (RGB) prikker (800
× 3 (RGB) ×
× 600 prikker)
600 prikker)

USB-stik (Type A, Hi-Speed USB)

Strømforbrug

Betydning/Løsning

Skifter billeder med et kort interval (ca. 10 sekunder).

DPF-C70E

Samlet antal
prikker

Dette er en JPEG-fil, som er oprettet på din computer, eller filen er i et format, der ikke understøttes
af fotorammen.

 Indstil det tidspunkt, hvor strømmen skal slås til.
Tryk på  for at vælge time eller minut, og tryk derefter på [ENTER]. Tryk på
/ for at ændre tallet, og tryk derefter på [ENTER] for at registrere det.

Skifter billeder med et langt interval (ca. 60 sekunder).

Indstillinger af dato/
klokkeslæt (Date/Time
settings)

Vises billederne i indeksvisningen?
 Hvis billedet vises i indeksvisningen, men ikke kan vises som enkeltbillede, kan billedfilen være beskadiget, selv om dens
miniature-previewdata er i orden.
 En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke altid vises med fotorammen, selv om den kan vises med en computer.
 Hvis du har døbt eller omdøbt filen på en computer, og filnavnet indeholder andre tegn end alfanumeriske tegn, kan
billedet ikke vises på fotorammen.
 Er der en mappe med mere end otte niveauer i hierarkiet på hukommelseskortet?
 Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i en mappe med mere end otte niveauer i hierarkiet.

Hvis der opstår en fejl, kan en af følgende ikoner blive vist på fotorammens LCD-skærm. Følg den relevante løsning
nedenfor for at løse problemet.

nederst til højre, og derefter trykke på [ENTER].

DPF-C70A

20.000 timer (før baggrundsbelysningens styrke mindskes til halvdelen)



Ikon

DPF-C700

18 cm/7‑inches, 18 cm/7‑inches, TFT active matrix
TFT active
matrix

Indgangs/udgangsstik

Hvis der vises en fejlikon



DPF-C800
20,3 cm/
8‑inches,
TFT active
matrix

26 cm/
10,1‑inches, TFT
active matrix

"Memory Stick PRO" (Duo)/SD-hukommelseskortlæser

 Et billede taget med et digitalkamera, der ikke understøtter Exif rotate tag, men optages i lodret retning, vises i vandret
retning.

Automatisk tænd/sluk-indstilling

DPF-C1000
LCD-panel

LCD-baggrundsbelysningens levetid

Kompatible filformater*1

Nogle billeder vises ikke.

Et lodret billede vises i vandret retning.

: Strømmen slås fra efter 2 timer.
: Automatisk sluk-indstilling er ikke aktiv.
 Tryk på  for at vælge
nederst, og tryk derefter på [ENTER].



Effektivt visningsområde

 Slå strømmen fra og derefter til igen.

Der vises ingen billeder på skærmen.

Tryk på / for at vælge det ønskede billede på indeksdisplayet, og tryk derefter på [ENTER]. Det valgte
enkeltvisning-billede vises.
Slideshowet begynder, når du trykker på [ENTER] under visning af et enkeltvisning-billede.

[ENTER].

Er lysnetstikket sat rigtigt i?
 Sæt strømstikket korrekt i.

Der sker intet, selv om du betjener fotorammen.

Sådan vises et enkelt billede (enkeltvisning)

2 Tryk på / for at vælge

Modelnavn
LCD-skærm

Brug følgende vejledning til at løse eventuelle problemer, før du bringer fotorammen til reparation.
Kontakt en Sony-forhandler eller et Sony-servicecenter, hvis problemet ikke kan løses.

Vender tilbage til menuvisningen uden initialisering.

1 Tryk på [MENU].
(Indeks), og tryk derefter på

Fotoramme

Fejlfinding

En miniature er et lille billede til gennemsyn, som er registreret for en billedfil taget med et digitalkamera.

2 Tryk på / for at vælge

Specifikationer

, Cyber-shot,
, "Memory Stick" og
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
 SD-logoet og SDHC-logoet er varemærker, der tilhører SD-3C, LLC.
 Alle andre firmaer og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører de respektive firmaer. Endvidere er ™ og ® ikke nævnt i hvert tilfælde i denne vejledning.
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nederst på displayet, og tryk derefter på [ENTER].

nederst på displayet, og tryk derefter på [ENTER].

2 Tag panelet af.

Gør lysstyrken mere dæmpet.

Justerer lysstyrken til et moderat niveau.

Gør lysstyrken stærkere. Displayet bliver lysest.

Timerindstillinger
(Timer settings)

3 Ret griberen på det udskiftelige panel ind efter hullet i fotorammen, og skub derefter det
udskiftelige panel ind.

Du kan vælge en af to typer for timeren.
For nærmere oplysninger, se "Sådan indstilles timeren".

Hjemmeside til kundesupport
Indstilling af
demonstrationstilstand
(Demonstration mode
setting)

Aktiverer demonstrationen, mens der ikke er indsat hukommelseskort.

Aktiverer uret, mens der ikke er indsat hukommelseskort.

Den nyeste supportinformation kan findes på følgende hjemmesideadresse:
http://www.sony.net/

4 Tryk på det udskiftelige panels fire hjørner, så det klikker på plads i fotorammen.

Trykt med sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtige organiske forbindelser.
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